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I N V I T A Ț I E 

 

CĂTRE 

 

 

Domnul/doamna,  ______________________________, 

   

Localitatea.....................................,strada _________________________, nr. ___ 

 

            Din evidentele existente  in Registrul Agricol gestionat de Compartimentul  Registru Agricol-

Cadstru si Agricultura din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti  reiese ca 

detineti   in calitate de proprietar/mostenitor, suprafata de........ ha teren  agricol, amplasat pe teritoriul 

administrativ al comunei Roseti precum si un efectiv de  animale ( familii de albine) , in numar 

de........... capete ........familii. 

În conformitate cu prevederile Ordinului comun 289/147/437/1588/7325/1136/3/2018   

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 

aveti obligatia de a declara datele care fac obiectul  completarii Registrului  Agricol. 

Avand in vedere  cele mentionate va invităm sa va prezentati  la compartimentul Registrul 

agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseti  din  strada G-ral Dragalina, 

nr. 20 in intervalul luni – joi , intre orele  800 – 1600 , avand asupra dvs  actele de identitate, sau dupa 

caz , procura notariala  data de capul gospodariei sau un alt membru major al gospodariei precum si 

actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru  bunurile detinute, respectand anuntul care a fost 

afisat pe site-ul  primariei comunei Roseti  www.comunaroseti.ro 

Totodata ,va aducem la cunostinta  ca, in conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) din OG 

nr. 28/2008 privind registrul agricol , actualizata  constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda  

de la 100 la 500 lei , in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice cu amenda de la 300 

la 1500 lei  , refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor imputernicite de acestia  

http://www.comunaroseti.ro/


 
 

documentele  si evidenta necesara in vederea verificarii realitatii datelor , precum si nedeclararea  la 

termenele  stabilite si in forma solicitata , a datelor care fac obiectul registrului agricol  pentru 

perioada 2015-2019. 

             Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop 

asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a 

resurselor locale. 

              Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura 

proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 

    

 

 

 

  PRIMAR,                      SECRETAR,  

                         Nicolae RÂJNOVEANU                                                                Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

 


