
Nr. __________ din _____________________ LUAT IN EVIDENTA
 Registrul Agricol tip____ vol. ____, poz. ____
Astăzi ____________________________
Semnatura ____________________

DECLARAȚIE
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

Subsemnatul/a ___________________________, legitimat cu B.I./C.I./A.I. seria ____,
nr. ___________, CNP _____________________________, județul _________________,
comuna __________________, satul ________________, în vederea efectuării de
înregistrări/modificări în registrul agricol declar următoarele:

1. Componența gospodăriei

Legături de
Numele și prenumele CNP Observații

rudenie

2. Terenuri- ( terenuri proprietate)-

Nr. Intravilan Categorie de
 Tarla,parcela ,sola Suprafață

Bloc
fizic Localitate

crt. Extravilan folosință
1

2

3

4

5

6

7

8
                      1-1



3. Mod de utilizare a suprafețelor

Mod de utilizare Suprafață Mod de utilizare Suprafață

În proprietate - -

Primită: Dată:

- în arendă - în arendă

- în parte - în parte

- cu titlu gratuit - cu titlu gratuit

- în concesiune - în concesiune

- în asociere - în asociere

- sub alte forme - sub alte forme

  4.Principalele culturi cultivate

Cultura Suprafața

4.b1- Suprafata cultivata in sere pe raza localitatii (total suprafata……………….mp)
-legume-total………………………………………………………………………………………...
-flori………..……………….
-rasaduri……………………
-alte culturi…………………
4.b2 suprafata cultivate in solarii si alte spatii protejate pe raza localitatii( total
suprafata………………….mp)
-legume-total…………………………………………
-flori………………………………………
-rasaduri…………………………………
-alte culturi………………………………_________________________________

 5 .POMI FRUCTIFERI ( in livezi  si  razleti pe specii )

MERI PRUNI
PERI NECTARINI
PIERSICI NUCI
CAISI/ZARZARI ALUNI
CIRESI CASTANI
VISINI ALTI POMI-gutui

migdali duzi

 6 .- Suprafete amenajate pentru irigatii pe categorii de folosinta si culturi,
suprafata………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
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   7.Animale

SPECIA CAPETE SPECIA CAPETE

Bovine sub 1 an Ovine

Bovine 1-2 ani Caprine
Bovine 2 ani si peste Porcine
Femele de 2 ani si peste Cabaline
Juninci

Pasari-total

Vaci Galinacee

Iepuri Gaste

Animale blana
Rate ..curci..

-
Magari/ catari Familii albine

8. Utilaje, instalații, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. Aplicarea ingrasamintelor , amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza
localitatii.
Denumire Suprafta-ha- Cantitate-kg- Denumire Suprafata-ha- Cantitate-kg-
Ingrasaminte
chimice
1.azotoase
2.fosfatice
3.potasice

-
-
-

-
-
-

Insecticide

Ingrasaminte
naturale

Fungicide

Amendamente Erbicide
10. Construcții

Suprafață AnulTipul clădirii
(m.p.) finalizării
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Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate
cu originalul( *):

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________;

Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului
se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data ____________ Subsemnatul,

_________________________________

(prenumele, numele și semnătura)

(*)-se vor anexa prezentei declaratii:
copia actelor doveditoare detinerii
terenurilor si constructiilor utilizate
(copia –contractelor de vanzare
cumparare, titlurilor de
proprietate,certificate mostenitor
,contracte arenda, contracte comodat,
contracte inchiriere, contracte
concesiune, procese verbale de schimb
etc…)
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IDENTIFICAREA TERENURILOR PE PARCELE
(anexă pentru cei care dețin mai mult de 8 parcele)

Nr. Intravilan/ Categorie de
Tarla Suprafață Localitate

crt. Extravilan folosință
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


