
 
 

DECLARA ȚIE 
Pentru completarea registrului agricol 

 
 
 

 Subsemnatul (-a)________________________________________, domiciliat(-ă) 

în____________________, str.________________, nr.__, bl.___,sc.__, et.__,ap.__, jud. ____________, depun 

prezenta declarație, pe propria răspundere, în vederea înscrierii în registrul agricol, act oficial de bază 

conform O.G. 28/2008, Legii 98/2009, H.G.218/2015 și Legii 54/2017. 

Cap.I.Componența gospodăriei  
Nr. 
Crt. 

Numele și prenumele membrilor 
gospodăriei 

CNP Sex Legături de 
rudenie 

Mențiuni 

1      

2      

3      

4      
5      

6      

7      
8      

9      

10      
 
CAP.II: a)Terenuri aflate  în proprietate  

Categoria de teren TOTAL 
(ha) 

LOCALITATEA DE 
DOMICILIU/SEDIU 

ACTE DE 
PROPRIETATE 

TITULAR DREPT DE 
PROPRIETATE 

TEREN ARABIL     

PAȘUNI NATURALE     

FÂNEȚE NATURALE     
VII,PEPINIERE VITICOLE ȘI 
HAMEIȘTI 

    

LIVEZI DE POMI, PEPINIERE 
POMICOLE, ARBUȘTI 
FRUCTIFERI 

    

GRĂDINI FAMILIALE     
PĂDURI ȘI ALTE TERENURI 
CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ 

    

CURȚI ȘI CLĂDIRI     

DRUMURI ȘI CĂI FERATE     

TERENURI DEGRADATE SI 
NEPRODUCTIVE 

    

APE ȘI BĂLȚI     
 
 
 
 



CAP. II:b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate 
Suprafața Localizarea parcelei 

Intravilan Extravilan Denumirea specifică 

zonei așa cum este 

cunoscută de localnici 

C.F. 

Nr. 

cadastral 

Categoria 

de 

folosință 

Nr. 

bloc 

fizic 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

parcelei/tarlalei 

ha ari ha ari     

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 
 
CAP.III: Modul de utilizare a suprafe țelor agricole situate pe raza localității  

Cod 

rând 

 

ha 

 

ari 

 

Suprafața agricolă în 

proprietate 01   

 

Suprafața agricolă dată 

 

 

09 

 

ha 

 

ari 

Suprafața agricolă 

primită 

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 randul 09-la unități cu 

personalitate juridică 

16   

    Suprafața agricolă utilizată 17   

 
 
 
 
 
 
 
 



Cap.IV:a) Suprafața arabilă cultivată pe raza localității - culturi în câmp 
TEREN CULTIVAT ______________ha.     
CULTURI: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
TEREN NECULTIVAT ____________ha. 
 
Cap.IV:b2) Suprafața cultivată în solarii și alte spații protejate pe raza localității  
LEGUME ÎN SOLARII TOTAL __________mp,  DIN 
CARE:_________________________________________________ 
 

 
Cap. IV:c) Suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale pe raza localității (suprafață <1500 
mp) 
LEGUME ÎN GR ĂDINI FAMILIALE TOTAL __________mp,  DIN 
CARE:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
CAP.V :a) Numărul pomilor r ăzleți pe raza localității :  
pomi pe rod (nr./specii) _____________________________, pomi tineri 
(nr./specii):_________________________. 
 
CAP. V:b) Suprafața plantațiilor pomicole (>25 pomi) și nr. pomilor pe raza localității  
pomi fructiferi (suprafa ță/nr.pomi)__________________,  pepiniere pomicole _____, suprafețe 
defri șate_______,    livezi tinere _______, livezi în declin _____ . 
 
CAP.VII:Animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate: 
Bovine total_____, din 
care:_______________________________________________________________________, 
Ovine total _____, din care:_______________________________,  Caprine total____, din 
care:________________, 
Porcine total ____, din care :__________________________________, Cabaline total______, Iepuri total____, 
din care iepuri femele:___, Păsări total_____, din 
care:____________________________________________________, familii de albine _______, 
altele___________________________________________________________________ . 
 
CAP.IX. Utilaje, instalații pentru agricultur ă,  mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente 
la începutul anului:____________________________________________________________________________ 
 
CAP.X:a) Aplicarea îngrășămintelor chimice (în echivalent substanță activă) la principalele culturi  
DENUMIRE Suprafață 

(ha) 

Cantitate  

(kg ) 

DENUMIRE Suprafață  

(ha) 

Cantitate  

(kg) 

Îngrășăminte chimice   Insecticide    

Îngrășăminte 

naturale 

  Fungicide    

Amendamente    Erbicide din care 

pentru grâu/porumb 

  



 
 
CAP.X:b)  Utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi (suprafață cultură/kg îngrășăminte) 
Culturi arabile total ________________________________________________________________________ 
Culturi permanente total____________________________________________________________________  
 
CAP. XI Clădiri existente la începutul anului pe raza localității  
 
Adresa clădirii ____________________, suprafața construită desfășurată____mp, tipul clădirii_______, anul 
terminării_____  
Adresa clădirii ____________________, suprafața construită desfășurată_____mp, tipul clădirii______, anul 
terminării_____  
Adresa clădirii ____________________, suprafața construită desfășurată_____mp, tipul clădirii______, anul 
terminării_____  
Adresa clădirii ____________________, suprafața construită desfășurată____mp, tipul clădirii_______, anul 
terminării_____  
Adresa clădirii ____________________, suprafața construită desfășurată____mp, tipul clădirii_______, anul 
terminării_____  

 
Anexez alăturat urm ătoarele documente justificative: 
 
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____ 
  

Alte mențiuni: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__ 
 

Cunoscând consecințele penale ale unei declarații nesincere prevăzute de art.292 din Codul penal, 

declar pe propria răspundere că datele și informa țiile prezentate corespund realității. 

 
TELEFON:________________ 
 
 
 
                    Data, ____________     Semnătur ă declarant,________________ 
 


