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TELEFON____________________                                                                                       PRIMĂRIA CĂZĂNEȘTI 

                                                                                                                                      Nr. înregistrare _______________ 

DECLARAȚIE 
Pentru completarea Registrului agricol în anul ________ 

 
 Subsemnata/Subsemnatul __________________________________________________, domicilat în 
_____________, str. ______________________________, nr._______, bl._____, sc.______, et.___, ap.______, 
județ ___________________________, titular al (adresă, teren, imobil) ________ 

___________________________________________________________________________________________ 

depun prezenta declarație, pe propria răspundere, în vederea completării registrului agricol în anul ______: 

Cap.1 Componența gospodăriei: 

Nume și prenumele membrilor 
gospodăriei 

Codul numeric 
personal 

Sex Grad de 
rudenie 

Data nașterii Mențiuni 

      
      
      
      
      
      
      

 

Cap.2 Terenuri în proprietate: Se vor evidenția terenurile aflate în proprietate, pe total suprafață, în localitate, 
alte localități, diferențiat pe categorii de folosință, inclusiv curți, clădiri: 

Categoria de 
folosință 

Total suprafață Căzănești - 
suprafață 

Act de 
proprietate 

Alte localități – 
suprafață/localitate 

ARABIL     
PĂȘUNI     
LIVEZI ȘI POMI 
 

    

GRĂDINI 
FAMILIALE 

    

VII, PEPINIERE 
VITICOLE ȘI 
HAMEIȘTI 

    

PĂDURI     
CURTE     
CLĂDIRI     
TERENURI 
NEPRODUCTIVE 
DEGRADATE 

    

 

 

Cap.3 Modul de utilizare a suprafeței agricole situate în Căzănești: 
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Suprafața agricolă în proprietate  - total _______________________ bloc fizic ________________ 

Suprafața agricolă primită (ha):                                                    Suprafața agricolă dată (ha): 

- în arendă: __________   - în concesiune: _________     - în arendă: _________       - în concesiune: _________ 

- în parte: ____________        - cu titlu gratuit: _____       - în parte: ____________        - cu titlu gratuit: _______ 

- în asociere: __________        - sub alte forme: ____        - în asociere: __________        - sub alte forme: ______ 

Pentru terenul dat în arendă se va specifica persoana fizică sau juridică unde este arendat _______________ 

Pentru suprafeţe primite în folosinţă : nume şi prenume proprietar de la care s-a preluat folosinta, domiciliul 
acestuia,   denumire parcela, suprafaţa (ha), nr. Topo, nr. CF, categ. de folos. , nr. bloc fizic.   

Primit în folosinţă de la ____________________________________ act de proprietate __________________ 
suprafeţele______________, bloc fizic ________________ 

( Pentru dovedirea proprietăţii / folosintei anexez copii după  ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________) 

Cap.4 Suprafața arabilă cultivată pe raza localității Căzănești: 

Se va arata cultura și suprafața și blocul fizic _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Cap.5 Pomi fructiferi pe raza localității Căzănești: - pomi pe rod, specia, bucăți 

- _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Cap.6 Animale domestice: Situația la începutul semestrului: - pe specii, vârstă etc. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Cap.7 Evoluția efectivelor de animale în cursul anului: - specie, cumpărări, alte intrări, vânzări, tăieri, animale 
moarte, alte ieșiri: 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Cap.8 Utilaje, instalații agricole și mijloace de transport existente la începutul anului: (pentru tractoare se indică 
CP) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Cap.9 Aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor pe suprafețe situate pe raza localității 
Căzănești la principalele culturi (kg/ha): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Cap.10 Construcții existente pe raza localității  - denumirea construcției: 

Case de locuit/Adresa: _____________________________________________ 

a) Suprafața construită________                   Grajduri (nr. și suprafață)______________ 

                             Cod material construcție* __________        Garaj (nr. și suprafața)________________ 

                             Anul terminării __________________          Magazii, hambare pentru cereale (nr. Și suprafață)____ 

  Carte funciară ___________________ 

b) Suprafața construită________                    

                             Cod material construcție __________            

                             Anul terminării __________________           

* Cod material construcție: 1. Beton armat sau prefabricate din beton; 2. Cărămidă, piatră sau înlocuitori; 3. Lemn; 
4. Paiantă, chirpici; 5. Alte materiale. 
 

 

Data __________________________                                   Semnătura _________________________________ 

 

NOTĂ: Se vor anexa prezentei copii xerox acte de proprietate și cărți funciare 


