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TELEFON____________________                                                                                       PRIMĂRIA CĂZĂNEȘTI 

                                                                                                                                      Nr. înregistrare _______________ 

DECLARAȚIE 
pentru completarea Registrului agricol în anul ________ 

 
 Subsemnatul __________________________________________________, domicilat în ____________ 

_________________________________, str. ______________________________, nr._______, bl._____, 
sc.______, et.___, ap.______, județ ___________________________, în calitate de _______________________ 
al S.C./I.I _________________________________________________, cu sediul în 
_________________________________________________________, str. ______________________________, 
nr._______, bl._____, sc.______, et.___, ap.______, județ ___________________________, având codul de 
identificare fiscală __________________________, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr._______________ 

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

Cap.1 Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea exploataţiei agricole fără personalitate 
juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică  

Suprafaţa Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic 

ha ari 

    

    

Cap.2 Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii * 

 Cod 
rând 

ha ari  Cod 
rând 

ha ari 

Suprafaţa agricolă în 
proprietate 

01   Suprafaţă agricolă dată 
(cod 10+…+15) 

09   

Suprafaţă agricolă primită 
(cod 03+…+08) 

02   - În arendă 10   

- În arendă 03   - În parte 11   
- În parte 04   - Cu titlu gratuit 12   
- Cu titlu gratuit 05   - În concesiune 13   
- În concesiune 06   - În asociere 14   
- În asociere 07   - Sub alte forme 15   
- Sub alte forme  

08 
        din rândul 09 

- La unităţi cu 
personalitate juridică 

 
16 

  

 Suprafaţă agricolă utilizată 
(cod 01+02-09) 

17   

 

* Pentru terenul primit în arendă sau sub alte forme se va anexa un tabel centralizator cu următoarele date: nume 
și prenume proprietar/arendaș, număr contract de arendă/antecontract de vânzare-cumpărare, data încheierii 
contractului, data încetării contractului, suprafața arendată, categoria de folosință, bloc fizic și act de proprietate 
(menționat obligatoriu titlul de proprietate)  
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Cap.3 Terenuri în proprietate: Se vor evidenția terenurile aflate în proprietate diferențiat pe categorii de folosință 
pentru curți și clădiri: 

Categoria de 
folosință 

Total suprafață Căzănești - 
suprafață 

Act de 
proprietate 

Alte localități – 
suprafață/localitate 

VII, PEPINIERE 
VITICOLE ȘI 
HAMEIȘTI 

    

CURTE     
CLĂDIRI     
TERENURI 
NEPRODUCTIVE 
DEGRADATE 

    

     
     
     

 

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

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Cap.7 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: 

Denumire clădire/Adresă _________________________ 

                             a) Suprafața construită________                      

                             Cod material construcție* __________         

                             Anul terminării __________________           

  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 


