
 

DECLARAŢIE 
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol persoane fizice (PF) 

 

Subsemnatul(a)/împuternicit(a)______________________________, legitimat cu 

B.I./C.I./A.I. seria____,nr.__________, CNP______________________,judeţul _______________, 

localitatea____________________________, codul poştal____________, sectorul________, 

str._______________________________, nr.____, bl. _____, sc._____, et._____, ap.____, 

teleforn_________________, fax____________, adresă de e-mail ________________________; 

în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele: 
Cap. I. Componența gospodăriei (numai pentru persoanele fizice cu domiciliul în Municipiul 

Câmpina): 

Numele și prenumele 
membrilor gospodăriei 

Cod numeric personal Gradul de rudenie  

(sot/sotie, fiu/fiica, alte 

rude, neinrudit) 

Mențiuni 

    

    

    

    

    

    
 

Cap. II. Terenuri în proprietate: 

Categoria de teren Situate în localitate  

Adresa terenului  - mp - 

Arabil (inclusiv sere/ solarii)   

Pășuni naturale   

Fânețe naturale   

Livezi și pomi/arbuști fructiferi   

- din care: livezi pe rod   

Vii, pepiniere viticole și hameiști   

- din care vii: pe rod   

- hameiști   

Grădini familiale   

Păduri   

Alte terenuri cu vegetație forestieră   

Drumuri și căi ferate   

Construcții   

Ape și bălți   

Terenuri degradate și neproductive   

TOTAL   
 

Cap. IV. Suprafața arabilă cultivată pe raza municipiului:  

  a)Teren necultivat __________mp;            b)Teren cultivat _______ mp.  cu: 
 

Plante 

cultivate 

Denumire 

tarla/parcelă 

mp Plante 

cultivate 

Denumire 

tarla/parcelă 

mp 

Legume   Sfeclă pt. 
furaj 

  

Sere/solarii   Cartof   

Secară   Varză   

Ovăz   Lucernă   

Porumb   Griu   

Sfeclă de zahăr   Orz   

 



Cap. V. Numărul pomilor fructiferi:   
 

Specie Răzleti– buc. In livadă – buc. Specie Răzleți – buc. În livadă – buc. 

Meri   Vișini   

Peri   Nuci   

Pruni   Caiși   

Cireși   Altele   

 

Cap. VII. Animale domestice și/sau sălbatice (situația la începutul semestrului: pe specii, vârstă etc. ) 

Specie/categorie 

de animale 

Sem 

I 

Sem 

II 

Specie/categorie 

de animale 

Sem 

I 

Sem 

II 

Specie/categorie 

de animale 

Sem I Sem II 

Bovine – sub 1 

an 

  Caprine   Animale de 

blană 

  

Bovine de 1-2 ani 

total 

  Porcine   Păsări   

Juninci   Cabaline   Familii de albine   

Bovine de 2 ani 

și peste 

  Măgari   Alte animale   

Vaci   Catâri      

Bubaline    Porcine      

Ovine   Iepuri      
 

Cap. XI. Construcții existente pe raza municipiului – denumirea construcției: 

Destinație Adresa clădirii Supraf.constr. 

desfășurată 

-mp- 

Materiale de 

constructie 

Anul dării în 
folosință a 

construcției 
Locuință     

Grajduri     

Magazii, hambare     

Garaje     

Pătule/șure/fanar     

Remize, șoproane     

Alte clădiri     

 

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. 
Am luat la cunoștință că informațiile din declarația depusă pentru înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol și 

din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Dată în fața noastră pentru REGISTRUL AGRICOL, volumul______, poziția nr._______. 
Numele și prenumele (consilier – Of. agricol) ____________________________________ Data_____________     

Semnătura_____________ 

  

 

  Data _____________                      Numele și prenumele_____________________ ______                 

                      Semnătura_________________ 

 

 

 

 


