
                                                                                                               ÎNREGISTRAT 

ZIUA_____LUNA_____ANUL________ 

  

DECLARAŢIE 

Pentru completarea registrului agricol 

  

a)Subsemnatul___________________________________domiciliat în ______________, 

str. _________________nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, jud. _______, depun prezenta 

declaraţie, pe propria răspundere, în vederea completării registrului agricol, act oficial de bază 

conform H.G. 175/2007; 

b) Societatea Agricolă _______________________________________ cu sediul în 

localitatea _____________________, având cod unic de înregistrare (CUI) ___________, 

reprezentată prin dl/dna ___________________________, depun prezenta declaraţie: 

Cap. 1. Componenţa gospodăriei: 

Numele şi prenumele 

membrilor gospodăriei 

Cod numeric 

personal 

Sex Grad de rudenie Anul 

naşterii 

          

          

          

          

          

          

          

  

Cap. 2. Terenuri în proprietate: Se va evidenţia terenurile aflate în proprietate, pe total 

suprafaţă, în localitate, alte localităţi, diferenţiat pe categorii de folosinţă, inclusiv curţi, clădiri 

Categoria de teren Total În comuna Ion Neculce Alte localităţi 

ARABIL       

PĂŞUNI       

FÂNEŢE       

LIVEZI ŞI POMI       

VII, PEPINIERE 

VITICOLE ŞI HAMEISTE 

      

GRĂDINI FAMILIALE       

FOND FORESTIER       

CURTE, CLĂDIRI       

DRUMURI       

TERENURI 

DEGRADATE ŞI 

NEPRODUCTIVE 

      



  

Cap. 3. Modul de utilizare a suprafeţei agricole situate în comuna Ion Neculce 

Suprafaţa agricolă în proprietate – total Cap. 2 ____________________________ 

Suprafaţa agricolă primită/dată: 

 

-         în arendă ___________________              - cu titlu gratuit ______________________ 

-         în parte _____________________              - sub alte forme _____________________ 

-         în asociere __________________                - în concesiune _____________________ 

Se va specifica şi denumirea parcelei, tarla, nr. top. 

 

Cap. 4. Suprafaţa arabilă cultivată pe raza comunei Ion Neculce 

-         se va arăta cultura şi suprafaţa _______________________________________________ 

__________________ ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Cap. 5. Pomi fructiferi (în livezi şi răzleţ pe specii) pe raza comunei Ion Neculce: pomi 

pe rod, specia, bucăţi : __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Cap. 6. Suprafeţe amenajate pentru irigaţii în comuna Ion Neculce şi alte localităţi, pe 

categorii de folosinţă şi culturi, suprafaţa: _________________________ __________________ 

_______________ ________________________ ________________________ _____________  

Cap. 7. Animale domestice. Situaţia la începutul anului: - pe specii, vîrstă, etc.: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Cap. 8. Evoluţia efectivelor de animale în cursul anului: - specie obişnuită, cumpărări, 

alte intrări, vânzări, tăieri, animale moarte, alte ieşiri : __________________________________ 

____________________________________ ________________________ _________________ 

Cap. 9. Utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente la începutul anului: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cap. 10. Aplicarea îngrăşămintelor amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate în 

comuna Ion Neculce: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Cap. 11. Construcţii existente pe raza comunei Ion Neculce – denumirea construcţiei: 

Clădiri cu destinaţia de locuinţă 

a)     Suprafaţa construită ______________________        Grajduri________________________ 

                    Cod material contr. _________________        Patule _________________________ 

       Anul dării în folosinţă ___________ Magazii, hambare pentru cereale __________________ 

b)     Suprafaţa construită ____________________          Şură, fânar_______________________ 

Cod material contr. ___________________          Remize, şoproane_________________ 

            Anul dării în folosinţă ________________            Garaje _________________________ 

c)     Alte clădiri şi construcţii anexe __________________________________________  

  

 Cod material construcţia 1 = Beton armat sau prefabricate din beton; 2 = Cărămidă, piatră 

sau înlocuitori; 3 = Lemn (bârne, bâte etc.); 4 = Paiantă, chirpici; 5 = Alte materiale. 

 

  Cap. 12. Atestate de producător şi carnete de comercializare 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Cap. 13. Menţiuni cu privire la cererile/sesizările pentru deschiderea procedurilor 

succesorale înaintate notarilor publici 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Cap. 14. Înregistrări privind exercitarea dreptului de preemţiune 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Cap. 15. Înregistrări privind contractele de arendare 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

arendaş/arendator 

Nr. 

contract 

arendă 

data 

contract 

arendă 

Perioada 

de 

arendare 

Supraf. 

parcelei 

arendate 

Categ. de 

folosinţă 

Nr. bloc 

fizic 

Redevenţa 

(lei) 

         

         

         

         



Cap. 16. Înregistrări privind contractele de concesiune 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

concedent/concesionar 

Nr. 

contract de 

concesiune 

data 

încheierii 

contract de 

concesiune 

Perioada de 

concesiune 

Supraf. 

parcelei 

concesionate 

Categ. de 

folosinţă 

Nr. bloc 

fizic 

        

        

        

        

 

 

NOTĂ: Se vor aduce în original certificate de stare civilă pentru verificarea codului numeric 

personal şi C.I. pentru verificarea domiciliului capului gospodăriei. 

  

Identificarea pe parcele ale terenurilor în proprietate         

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

parcelă 

Suprafaţa Localizare parcelă Categoria 

de 

folosinţă 

Nr. 

bloc 

fizic. 
intravilan extravilan Nr. top. 

Nr. 

cadastral 

C.F. 

ha ari ha ari 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

  

  

  

 

Data, _____________                                                       Semnătura, _________________ 


