
    ANEXA 4 
 

    la normele tehnice 
 

*T* 
*ST* 

 
DECLARAŢIE 

    privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol  
    persoane fizice (PF), persoane juridice (PJ) 
 
 
    Subsemnatul PF/Împuternicit (PJ), ……………………………….., legitimat cu 
B.I./C.I./A.I. seria ….. nr. …………….., CNP ……………………, judeţul 
................., localitatea ..........................., codul 
poştal............., sectorul ...., str. ........................... nr. 
....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ................, fax 
............, adresă de e-mail ................., 
    Subscrisa (PJ), ............................, codul de identificare 
fiscală ..............., judeţul ...................., localitatea 
........................., codul poştal ............., sectorul ...., str. 
....................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., 
tel. ............., fax ................., adresă de e-mail 
......................, înregistrat la registrul comerţului 
................ la nr. ..................., 
    în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, 
declar următoarele: 
    .................................................................... 
    .................................................................... 
    .................................................................... 
    .................................................................... . 
 
    Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru 
conformitate cu originalul:  
    .................................................................... 
    .................................................................... 
    .................................................................... 
    ..................................................................... 
 
    Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea 
necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele 
declarate fiind corecte şi complete. 
    
 
 
 
 Data ................... 
                                                                                                                        
Subsemnatul,  
                                                                               
……………………………… 
                                                                      
(prenumele, numele şi semnătura) 
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    Judeţul ......................................... 
    Comuna/Oraşul/Municipiul 
............................................... 
    Înregistrată cu nr. …… din …………… 20…... 
     
 

NOTĂ DE CONSTATARE 
 

 
    întocmită cu prilejul verificărilor pe teren privind situaţia reală a 
datelor declarate la registrul agricol 
    Astăzi, ziua ...... luna ...... anul ............, subsemnaţii, 
............................. şi ................................., din 
cadrul Primăriei ................., în calitate de funcţionari cu atribuţii 
privind completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol, împuterniciţi 
cu legitimaţiile nr. ................. din ................... emise de 
........................., 
    în temeiul ....................................., 
    în urma verificărilor efectuate la deţinătorul* 
............................. din localitatea 
..............................., adresa: ............................., 
judeţul .............................., aparţinând de 
......................................, cu sediul în localitatea 
.........................., adresa: ................................., 
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din 
................................. cu nr. J/................, cod unic de 
înregistrare ............................., telefon 
........................., 
    în prezenţa domnului/doamnei ..................., act de identitate: 
seria .......... nr. ................., 
    CNP ........................., în calitate de ......................., 
    am constatat următoarele:    
........................................................................ . 
 
    Măsuri stabilite:    
......................................................................... . 
    Prezenta notă de constatare s-a încheiat în două exemplare, dintre care 
unul a fost predat deţinătorului. 
    Prenumele, numele şi semnătura deţinătorului,                                                            
Prenumele, numele şi semnătura 
    ..........................................                                                                              
reprezentanţilor Primăriei                                                                                                                              
..............................                                                                                                                             
.......................                                                                                                                             
......................... 
────────── 
    *) Deţinător: proprietarul şi/sau utilizatorul terenului, proprietarul 
de animale, proprietarul de echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate 
pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune 
animală şi mecanică, proprietarul şi/sau utilizatorul clădirilor. 
──────────    ----- 


