
 

 

 

 

DOMNULE PRIMAR, 

 

 

 Subsemnatul (a) _____________________________, domiciliat (ă) în ______ 

__________, str._______________________, nr.____, județul ________________, 

legitimat (ă) cu C.I./B.I. seria______, nr.___________, CNP _________________, 
vă rog să-mi aprobați eliberarea Atestatului de producător pentru următoarele 
produse agricole proprii: 

Produsul* Suprafața de teren exploatată 

 ha ari 

   

   

   

   

   

   

*Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de 

câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, pentru care se 
solicită emiterea atestatului. 

Produsul** Număr, efective animale 

  

  

  

  

  

  

  

** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, 

după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului. 

Anexez la prezenta cerere avizul consultativ al structurilor asociative 

profesionale/patronale/ sindicale din agricultură.  

Data_________________    Semnatura_______________ 

 



 

DOMNULE PRIMAR, 

 Subsemnatul (a) _____________________________, domiciliat (ă) în ________________, 
str._______________________, nr.____, județul ________________,legitimat (ă) cu C.I./B.I. 
seria______, nr.___________, CNP _________________, vă rog să-mi aprobați eliberarea 

Carnetului de comercializare pentru exercitarea activității de comerț cu ridicata sau comerț cu 
amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie, conform atestatului de 
producător seria_______, nr._________, pentru următoarele produse agricole: 

Produsul* Suprafața cultivată Producția estimată a fi destinată 
comercializării (kg, buc) 

 ha ari  

    

    

    

    

    

    

*Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi 

în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, conserve de fructe și/sau legume și/sau 
sucuri naturale, obținute din fructele și/sau legumele produse de solicitant, după caz. 

Produsul** Număr efective/cutii viermi 
de mătase, familii de albine 

Producția estimată a fi 
destinată comercializării (kg, 

buc) 

   

   

   

   

   

   

   

** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, pentru care se 

solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 Date identificare soț/soție, rude/afini de grad I: 
1. Numele, prenumele__________________________________, CNP__________________, 

adresa ______________________________________________; 

2. Numele, prenumele__________________________________, CNP__________________, 

adresa ______________________________________________; 

3. Numele, prenumele___________________________, CNP_________________________, 

adresa _______________________________; 

 

Date identificare gospodărie/fermă agricolă: 

Localizare administrativă a suprafețelor/efectivelor de animale/familii de albine: 

Comuna_______________, orașul/municipiul________________, județul________________; 

Poziția din Registrul agricol: vol.______, nr.________. 

Data_________________    Semnatura_______________ 

 



 

 

                        AVIZAT: 

            PRIMAR                           SECRETAR, 

              ing.Tiseanu Horia -  Laurențiu     jr.Moldoveanu Elena  

 

     PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi_______________________ 

 

 Astăzi, data de mai sus, d-na Iordache Gabriela – consilier în cadrul 

Serviciului administrație publică locală, agricol, relații cu publicul, împuternicit prin 

Dispoziția Primarului Municipiului Câmpina  nr.391/27 martie 2015 m-am deplasat 

în teren împreună cu dl.Motoroiu Sorin – Președintele Asociației Agro – Zootehnica 

Breaza (structură asociativă profesională care eliberează avizul consultativ 
producătorilor agricoli, persoane fizice, care solicită ”Atestatul de producător),  
pentru verificarea existenței suprafețelor de teren, a efectivelor de animale și a 
numărului familiilor de albine pentru care dl.(d-na) _________________________, 

domiciliat/ă în ______________________, str._____________________, 

nr.______, bl._______, sc.______, et._______, ap.________, a solicitat eliberarea 

atestatului de producător seria_______, nr.___________ și a carnetului de 
comercializare seria _____, nr._________________. 

 În urma verificării s-a constatat că  acesta (aceasta) deține teren 
arabil________ha, pășuni_______ha, fânețe naturale______ha, vii______ ha, 

livezi_______ha, bovine______ capete, ovine______ capete, caprine______ capete, 

porci_____ capete, păsări_____ capete, albine______ familii și este înscrisă (înscris) 
în Registrul agricol al municipiului Câmpina, vol._____, poziția______, fapt pentru 

care propunem înscrierea în atestatul de producător și în carnetul de comercializare    
a următoarelor produse estimate și cantități destinate comercializării:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Oficiul agricol: 

Iordache Gabriela ______ 


