
DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul (a)_____________________________  având domiciliul fiscal  în ______________ 

Jud. ________, localitatea_______________ , strada ___________________ nr. _____, bl.____ , 
sc.____, et.___ ap____, telefon___________. 

CNP, CIF, CUI, NIF________________________, nr. unic de identificare ID: RO_____________ 

Depun azi ________ declarația pentru a fi înscris (ă)  în Registrul Agricol al Comunei Certeju de Sus , 
poziția numărul ____. 

 

Capitolul I: Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate 
juridică 

Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/ 
exploataţiei agricole fară personalitate juridică 

Cod 
rând 

Cod numeric personal Legături de rudenie Menţiuni 
Denumire Cod 

2) 
1 2 3 4 5 6 7 

 01              Cap gospodărie/Cap exploataţie agricola fară personalitate juridică 

1   

 02                  

 03                  

 04                  

 05                  

 06                  

 07                  

 08                  

 09                  

 10                  

 11                  

 12                  

 13                  

 14                  

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul II; a) Terenuri aflate în proprietate 

 Teren 
arabil 

Pășuni Fânețe Vii Vii 
cu 
rod 

Livezi Grădini Veg. 
forestieră 

Păduri Constr. Curte Neprod 

În 
localitate  

            

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 

 

Teren agricol total__________  

Teren neagricol total________ 

Suprafață totală____________. 

 



b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei a persoanei 
fizice / persoanei juridice. 

 
Nr.
ctr 

Denumirea 
Parcelei/tarlalei 

Supraf 
intravilan 

Supraf 
extravilan 

CF 
Nr.cad 
Nr. top 

Cat. de 
folosință 

Nr. bloc 
fizic 

Titular 
Drept  prop 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        

 
Capitolul III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii 
 
I. Suprafața agricolă în proprietate  
II. Suprafața agricolă primită   

          
a. În arendă 
b. In parte 
c. Cu titlu gratuit 
d. În concesiune 
e. În asociere 
f. Sub alte forme 

 
 
 
 



III. Suprafața agricolă dată 
 

a. În arendă 
b. In parte 
c. Cu titlu gratuit 
d. În concesiune 
e. În asociere 
f. Sub alte forme. 

 
Capitolul IV: a) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în camp 
 

I. Cereale pentru boabe total        _________________ 
II.  Cereale pentru sămânță  total   _________________ 
III. Rădăcinoase total                      _________________ 
IV. Cartofi total                             __________________ 
V. Legume în câmp  total            __________________ 

 
Capitolul IV: b) Suprafaţa cultivată în sere, pe raza localităţii 
 
I. Legume în sere total             ____________________ 
II. Flori, plante ornamentale     ____________________ 
III. Răsaduri                               ____________________ 
IV. Alte culture în sere               ____________________ 
V. Suprafața utilizată în sere   ____________________ 

    __________ 
 

Capitolul IV: b’) Suprafaţa cultivată în solarii și alte spații protejate pe raza 
localităţii      
 
                
I. Legume în sere total             ____________________ 
II. Flori, plante ornamentale     ____________________ 
III. Răsaduri                               ____________________ 
IV. Alte culture în sere               ____________________ 
V. Suprafața utilizată în sere   ____________________ 

 



Capitolul IV: c) Suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale pe raza 
localităţii 
 

I. Legume în grădini familiale total  __________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolul V: a) Numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii 

 

I. Pomi fructiferi total   ______________________________ 
 
 
 
 
 

 

Capitolul V: b) Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza 
localităţii 
 

I. Pomi fructiferi total   ______________________________ 
 

 

 

 

 

Capitolul VII: Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în 

condiţiile legii - Situaţia Ia începutul semestrului 

 

a. Bovine total 
b. Bovine sub un an 

- Femele sub un an 
- Masculi sub un an 
- Bovine sub 1 an, viței pentru sacrificare 

c. Bovine 1 – 2 ani total 
- Femele sub un an 
- Masculi sub un an 



d. Bovine de 2 ani și peste   
- Reproducție 
- Sacrificare 
- Pentru muncă 

e. Femele de 2 ani și peste  
- Juninci 
- Vaci pentru lapte. 

f. Ovine total 
g. Caprine total 
h. Porcine total 
i. Caprine total 
j. Cabaline total 
k. Măgari total 
l. Catâri total 
m. Animale de blană total 
n. Păsări total 
o. Familii de albine total 
p. Alte animale domestice / sălbatice crescute în  captivitate ce fac obiectul încsrierii 
q. Pești 

 

Capitolul VIII Evoluția efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate. 

 

1. Bovine total  

- Obținute 
- Cumpărări 
- Vânzări 
- Alte intrări 
- Tăieri 
- Animale moarte 
- Alte ieșiri. 

2. Ovine total  

- Obținute 
- Cumpărări 
- Vânzări 
- Alte intrări 
- Tăieri 
- Animale moarte 
- Alte ieșiri. 

3. Caprine total 

- Obținute 
- Cumpărări 
- Vânzări 
- Alte intrări 
- Tăieri 
- Animale moarte 
- Alte ieșiri 



4. Cabaline total 

- Obținute 
- Cumpărări 
- Vânzări 
- Alte intrări 
- Tăieri 
- Animale moarte 
- Alte ieșiri 

5. Păsări total 

- Obținute 
- Cumpărări 
- Vânzări 
- Alte intrări 
- Tăieri 
- Animale moarte 
- Alte ieșiri 

6. Familii de albine  

- Obținute 
- Cumpărări 
- Alte intrări 
- Vânzări 
- Animale moarte 
- Alte ieșiri 

7. Alte animale domestice / sălbatice crescute în  captivitate ce fac obiectul înscrierii 

- Obținute 
- Cumpărări 
- Vânzări 
- Alte intrări 
- Tăieri 
- Animale moarte 
- Alte ieșiri 

8. Pești 

- Puiet obținuți 
- Cumpărări 
- Vânzări 
- Pierderi material biologic. 

 

Capitolul IX  Utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune 

animală și mecanică existente. 

- 

- 

- 

- 

 



 

Capitolul XI Clădiri existente la începutul anului pe raza localității 

  

Adresa clădirii Zona    

A B C  

Casă de locuit  Suprafața  construită 
desfășurată  mp 

 

  Tipul clădirii cărămidă 
  Anul terminării  
    

Casă de locuit  Suprafața  construită 
desfășurată  mp 

 

  Tipul clădirii cărămidă 
  Anul terminării  

    

Casă de locuit  Suprafața  construită 
desfășurată  mp 

 

  Tipul clădirii cărămidă 
  Anul terminării  

    

Magazie,   Suprafața  construită 
desfășurată  mp 

 

  Tipul clădirii cărămidă 
  Anul terminării  

    

Garaj   Suprafața  construită 
desfășurată  mp 

 

  Tipul clădirii cărămidă 
  Anul terminării  

    

Grajd 
 

 Suprafața  construită 
desfășurată  mp 

 

  Tipul clădirii cărămidă 
  Anul terminării  

    

Șură  Suprafața  construită 
desfășurată  mp 

 

  Tipul clădirii cărămidă 
  Anul terminării  

 

 

 

 



 

Capitolul XII Atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/ vizate 

1. Nr. / Data avizului consultativ 
2. Produse pentru care se solicită atestatul 

- 
- 
- 
- 
 
 

3. Numărul atestatului/ data eliberării vizării semestriale 
4. Seria și nr. carnetului de comercializare/ data eliberării. 

 

Capitolul XIII Înregistrării privind exercitarea dreptului de preemțiune 

1. Nr./data ofertei de vânzare 
 

2. Suprafața (ha) 
 
3. Nr Carte funciară 
 
4. Aviz final MADR/ DADR nr./ data 
 
5. Adeverință de vânzare liberă nr./data 
 
6. Cumpărător- Numele și prenumele 
 
7. Prețul. 
 

Capitolul XIV Înregistrării  privind contactele de arendă 

Nr.ctr Nume și prenumele 
arendaș/ arendator 

Nr. 
contactului 
de arendă 

Data 
încheieri 
contactului 
de arendă 

Perioada 
de 
arendare 

Suprafața 
parcelei 
arendate 

Categoria 
de 
folosință 

Nr.bloc 
fizic 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Capitolul XV Înregistrării  privind contactele de concesiune 

Nr.ctr Nume și prenumele 
concedent/ concesionar 

Nr. 
contactului 
de 
concesiune 

Data 
încheieri 
contactului 
de 
concesiune 

Perioada 
de 
concesiune 

Suprafața 
parcelei 
concesionate 

Categoria 
de 
folosință 

Nr.bloc 
fizic 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Capitolul XVI Mențiuni speciale 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind  falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere, că tot ce am consemnat în prezenta declarație corespunde realității. 

Anexez alăturat următoarele documente justificative:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

            ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

 

 

 

 

Data                                                                                                             Semnătura declarant 

 


