
 

R O M Â N I A      
JUDEŢUL CARAS-SEVERIN 

Primaria comunei Bănia 

Nr______ din ___________2019 

 

Data in fata noastra pentru REGISTRUL AGRICOL 
vol. _____, poziţia nr. ________ 
Secretar 
Marin Pavel___________ 
Data______________2019 

CERERE-DECLARATIE 

pentru completarea registrului agricol pe anul 2019 

 
Subsemnatul(a)_______________________________ avand CNP_______________________domiciliat in comuna Bania,  

Sat____________________Nr..______JudCaras –Severin, posesor al CI/BI seria____nr.__________eliberat la data de 

_____________de catre ________________________Nr unic de identificare ID: RO_________________________emis de APIA, 

telefon____________ email______________________depun prezenta declaratie pe propria mea raspundere in vederea completarii 

registrului agricol in calitate de capul gospodariei/ membru major cu capacitate deplina de exercitiu, cunoscând prevederile legale 

privind falsul în declarații, în conformitate cu H.G. 218/2015 și OMADR. 734/2015 pentru completarea datelor din Registrul Agricol.,   

 
 

Numele si prenumele  Codul numeric personal Grad de rudenie 1 Data nasterii 

1 2 3 4 6 

 01  cap de gospodarie  

 02    

 03    

 04    

 05    

 06    

 07    

 08    

 09    
1) Grad de rudenie: 1 – cap de gospodarie; 2 – sot/sotie; 3 – fiu/fiica; 4 – alte rude; 5 – neinrudit; 

*gospodarie=totalitatea membrilor de familie,a rudelor si altor persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna,avand buget comun,lucreaza impreuna terenul sau intretin animalele,consuma si 

valorifica in comun produsele agricole obtinute.Se considera membrii ai gospodariei ,atat cei prezenti,cat si cei care absenteaza din gospodarie,indiferent de perioada ,dar pe care gospodaria ii 

considera membrii ei si care nu au domiciliul in alta localitate. 

  * La depunerea declaratiei trebuie sa aveti asupra dumneavoastra copii ale actelor de identitate pt.toti membrii gospodariei, respectiv certificatele de nastere pentru minori in vederea verificarii 

corectitudinii inscrierii datelor. 

 
     Categ.folos.       
 

Localitatea 

Arabil 

ha 

Pasuni 

ha 

Fanete 

ha 

Livezi 

ha 

Din care 

Livezi pe 

rod 

Gradini 

familiale 

ha 

Pãduri si alte 

terenuri cu 

vegetatie 

forestierã 

din care: 

pãduri 

 

ha 

Constructii 

ha 

Teren 

neproductiv 

ha 

In localitate           

In alte localitati           

Total           

Teren agricol total________________________ha,Teren neagricol total_____________________ha,  
  * Se anexeaza obligatoriu documente din care sa rezulte dreptul de proprietate: 

     extras C.F.; titlul de proprietate; certificat de mostenitor; contracte vanzare – cumparare ,donatii autentificate de notar,alte acte de proprietate autentice.In cazul in care nu exista documente 

,inregistrarea se poate face pe baza declaratiei date sub semnatura, sub sanctiunea nulitatii,in fata secretarului localitatii sau in fata notarului public sau la misiunile diplomatice . 

 
 

Nr. 
Crt. Denumirea 

parcelei / tarlalei / solei 

Supraf 
Intravila 

ha 

Supraf. 
extravilan 

ha 

Localizarea parcelei/tarla/solã  
Categ. 

 de folosintã 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresã / mentiuni Titular drept proprietate 
Nr. topo al parcelei/tarlalei/solei  

sau den. locului potrivit 
teponimiei/ den. spec. zonei 

resp. astfel cum e cunosc. de 
localnici 

C.F./Nr. cadastral 

sau topografic si 
nr. de carte 

funciarã dupã caz 

 

 A   3 4  5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 CAPITOLUL II: a) Terenuri aflate in proprietate 
 

CAPITOLUL I: Componenta gospodariei (numai pentru persoanele fizice cu domiciliul in localitate) 

 

Cap.3 b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate 
 



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

-in cazul in care nu incap se va continua pe alonja 
 

 
 

Specificare Cod  Suprafata- ha Specificare Cod  Suprafata- ha 

Suprafata agricolã în proprietate 
(Cap. II punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2,5,8, 11,14 

01  
Suprafața agricolã datã  
(cod 10+...+15) 

09  

Suprafata agricolã primitã * 
(cod 03+...+08) 

02               a)  în arendã 10  

             a)   în arendã 03               b)  în parte 11  
             b)  în parte 04               c)  cu titlu gratuit 12  
             c)  cu titlu gratuit 05               d)  în concesiune 13  
             d)   în concesiune 06               e)  în asociere 14  
             e)   în asociere 07               f)  sub alte forme 15  

             f)  sub alte forme 08  
din rândul 09 - la unitãti cu 
personalitate juridicã 

16  

   
Suprafata agricolã 
utilizatã cod (01+02-09) 

17  

 *
 Daca exista suprafete agricole primite sau date se va atasa copie de pe contracte ( arenda,parte, cu titlu gratuit, concesiune, asociere, sub alte forme etc- 
dupa caz) 

 
 
 
 

 
 
 
 

CULTURA 
Cod  
rând 

Supraf. Nr.parcela 
din tabel 
Cap II b), 

Cap III 
ha 

Cereale pt. boabe – total (exclusiv 
sãmânta) cod (02+...+19) 

01  
 

Grâu comun de toamnã 02   

Grâu comun de primãvarã 03   

Grâu dur de toamnã 04   

Grâu dur de primãvarã 05   

Secarã de toamnã 06   

Secarã de primãvarã 07   

Orz 08   

Orzoaicã de toamnã 09   

Orzoaicã de primãvarã 10   

Ovãz 11   

Porumb boabe 12   

Sorg pentru boabe 13   

Triticale de toamnã 14   

Triticale de primãvarã 15   

Alte cereale 19   

    Leguminoase boabe - total  
 (  exclusiv sãmânta)  
 C od (21+…+26) 

20  
 

Mazãreboabe 21   

Fasoleboabe 22   

Rãdãcinoase - total 
cod (28+29+30) 

27  
 

Sfeclã de zahãr (exclusiv sãmântã) 28   

Sfeclãfurajerã (exclusivsãmântã) 29   

Alte rãdãcinoase furajere (morcovi 
furajeri, napi etc.) (exclusiv sãmântã) 

30  
 

Cartofi - total (exclusivsãmântã) 
cod (32+33+34) 

31  
 

a) timpurii si semitimpurii 32   

    b) de vară 33   

c) de toamnă 34   

Legume in camp - total 
(exclusivsamanta) (cod 
63+...+73+75+...+92) 

62  
 

Conopida si broccoli 63   

Varza alba 64   

Gulii si gulioare 65   

Alte varzoase (varza rosie, varza de 
Bruxelles etc.) 

66  
 

Telinafrunze 67   

Praz 68   

Salata 69   

Spanac 70   

Alte legumecultivate pt. frunze 71   

Tomate total 72   

Castraveti total 73   

din care: cornison 74   

Ardei total 75   

Vinete 76   

Dovleci 77   

Dovlecei 78   

Alte legumecultivatepentrufruct 79   

Morcovi 80   

Usturoi 81   

Ceapa 82   

Sfecla rosie 83   

Telina (radacina) 84   

Alte legumeradacinoase (albitura, 
hrean, ridichi de luna, ridichinegre 
etc.) 

85  
 

Mazarepastai 86   

Fasolepastai 87   

Alte legumepastai 88   

Pepeniverzi 91   

Pepenigalbeni 92   

Plante de nutret - total 
(exclusivsamanta) (cod 
94+..+98+174) 

93  
 

Porumb verde furajer 94   

Alte plante anuale pt. fan si masa 
verde 

95  
 

Trifoi si amestec de plante furajere 96   

Lucerna 97   

Alte plantefurajereperene 98   

j) Plante de nutret pentru samanta - 
total cod (166+...+168) 

165  
 

Leguminoaseperene 166   

Gramineeperene 167   

Anuale si bianuale 168   

Capsunerii 169   

Rasadnite 171   

Suprafata construita a serelor 172   

Suprafata construita a solariilor 173   

Pajistitemporareartificiale 
(insamantatepeterenarabilpentru 
mai putin de 5 ani) 

174  
 

Alte culturi in terenarabil 176   

Total suprafataarabilacultivatacod 
(1+20+27+31+35+38+48+54+62+93+
99+105+169+..+173+175+176) 

177  
 

Terennecultivatdin care 178   

- teren necultivat in sere si solarii 179   

Ogoare 180   

Total terenarabil (cod 177+178+180) 181   

 

 

 
 

CULTURA 
Cod  
rând 

2015 
ha 

Culturi succesive in camp (cod 02+..+09) 01  

   

   

Culturi intercalate – total (cod 11+12+16+..+22) 10  

Fasole boabe 11  

Cartofi total (cod 13+14+15) 12  

 a) – timpurii si semitimpurii 13  

 b) – de vara 14  

 c) – de toamna 15  

Capsuni 16  

Pepeni verzi 17  

Pepenigalbeni 18  

Dovleci furajeri 19  

   Lucerna 20  

Trifoi 21  

Alte culturiintercalate 22  

 
 
             - metri patrati - 

CULTURA 
Cod 
rând 

Supraf. 
mp 

sere solarii 

Legume în sere - total exclusiv 
sãmântã (cod 
02+03+...+09+11+...+16) 

01  
 

Varzã albã 02   

Varzã rosie 03   

Gulii si gulioare 04   

Alte vãrzoase 05   

Salatã verde 06   

Spanac 07   

Tomate 08   

Castraveti 09   

din care: cornison 10   

Ardei 11   

Vinete 12   

Ridichi de luna 13   

Dovlecei 14   

Alte legume 15   

Ciuperci – in sere 16   
Alte culturi in sere si solarii (cod 
18+..+22) 

17   

CAPITOLUL IV: a)  Suprafata arabilã 
situatã pe raza localitãtiisi culturi in 
câmp 

 

CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii 

 

CAPITOLUL IV a1):  Culturi succesive in 
camp, culturi intercalate,  pe raza 

localitatii 
câmp 

 

CAPITOLUL IV b1 si b2):  Suprafata 
cultivata in sere si solarii pe raza 

localitatii 
localitatii 
câmp 

 



Capsuni 18   

Plante medicinale si aromatice 19   
Flori, plante ornamentale si 
dendrologice  

20   

Rãsaduri 21   

Arbusti fructiferi 22   
Suprafata utilizata in sere (cod 
01+17) 

23   

1) – alte spatii protejate decat serele si solariile 

 
 
 
 

CULTURA 
Cod 
rând 

Supraf 
mp 

Legumeîngrãdini familiale - 
Total (exclusiv sãmântã) 
(cod 2+..+6+8+...+23) 

01  

Varzãalbã 02  

Salatã 03  

Spanac 04  

Tomate 05  

Castraveti 06  

        din care: cornison 07  

Ardei 08  

Vinete 09  

Dovleci 10  

Dovlecei 11  

Morcovi 12  

Telina (radacina) 13  

Usturoi 14  

Ceapã 15  

Sfeclarosie 16  

Ridichi de luna 17  

Alte legumeradacinoase (hrean, 

ridichinegre, patrunjel, pastarnac, 

etc.) 

18  

Legumepentrufrunze (patrunjel, 

marar, leustean, etc.) 
19  

Mazarepastai 20  

Fasolepastai 21  

Porumbzaharat 22  

Alte legume 23  

Cartofi total (cod 25+26+27) 24  

   a) - timpuriisisemitimpurii 25  

   b) - de vara 26  

   c) - de toamna 27  

 
 
 

SPECIA 
Cod 
rând 

Numar de pomi 
Pomi 
pe rod 

Pomi tineri 

Pomi fructiferi - total 
(cod 02+...+13) 

01   

Meri 02   

Peri 03   

Piersici 04   

Caisi si zarzãri 05   

Ciresi 06   

Visini 07   

Pruni 08   

Nectarini 09   

Nuci 10   

Aluni 11   

Castani 12   

Altipomi (gutui, migdali etc.) 13   

Duzi 14   

Nota: se vor inregistra si pomii din gradinile familiale 
 
 
 

SPECIA 
Cod  
rând 

Supraf. Nr pomi 

ha buc 

   Pomi fructiferi –  
   totalcod(2+..+08+ 
  13+...+22+25+26) 

01   

Meri cod (3+...+7) 02   

- Jonathan 03   

- Golden delicios 04   

- Idared 05   

- Starkrimson 06   

- Alte soiuri 07   

Pericod (09+..+12) 08   

- Cure 09   

- Favorita lui Clapp 10   

- Williams 11   

- Alte soiuri 12   

Piersici 13   

Caisi si zarzãri 14   

Ciresi 15   

Visini 16   

Pruni 17   

Nectarini 18   

Nuci 19   

Aluni 20   

Castani 21   

Altipomi (gutui, 
migdali etc.) 

22   

Pepinierepomicole 23   

Suprafetedefrisate 24   

Livezitinere 25   

Liveziîndeclin 26   

Terenînpregãtire 27   

 
 
 

SPECIE 
CATEGORIE DE ANIMALE 

Cod 
rând 

Nr.capete 
Sem I Sem II 

Bovine total (cod 2+8+13+26) 01   

Bovine sub 1 an - total (cod 3+5) 02   

  - Bovine femele sub 1 an 03   

      din care sub 6 luni 04   

  - Bovine masculi sub 1 an 05   

      din care sub 6 luni 06   

Din 02: Vitei pentru sacrificare 07   

Bovine de 1-2 ani - total (cod 9+12) 08   

  - Bovine femele de 1-2 ani (cod 10+11) 09   

    - pentru sacrificare 10   

    - altele 11   

  - Bovine masculi de 1-2 ani 12   

Bovine de 2 ani si peste - total (cod 

14+19) 
13   

  - Bovine masculi de 2 ani si peste (cod 

15+17+18) 
14   

    - pentru reproducere 15   

      din care: Tauri reproducatori 

autorizati 
16   

   - reformati  (pentru sacrificare) 17   

   - pentru munca 18   

 - Femele de 2 ani si peste cod (20+23) 19   

    - Junici (cod 21+22) 20   

      - pentru sacrificare 21   

      - altele 22   

   - Vaci (cod 24+25) 23   

      - vaci pentru lapte 24   

      - vaci reformate (pentru sacrificare) 25   

   - Alte bubaline 29   

 - Ovine - total (cod 31+...+35) 30   

   - Oi femele pentru reproductie 31   

   - Mioare montante 32   

   - Tineret sub 1 an 33   

   - Oi - alte categorii 34   

   - Berbeci pentru reproductie autorizati 35   

 - Caprine - total (cod 37+...+40) 36   

    - Capre 37   

    - Tapi 38   

    - Tineret montat 39   

    - Alte caprine 40   

 - Porcine - total (cod 42+43+45+49) 41   

    - Purcei sub 20 kg 42   

    - Porcine intre 20 - 50 kg 43   

    din care: tineret de crescatorii (2-4 

luni) 
44   

 - Porcine pentru ingrasat - total (cod 

46+47+48) 
45   

    - cu greutate de 50-80 kg 46   

    - cu greutate de 81-110 kg 47   

    - peste 110 kg 48   

 - Porcine pt reproductie de peste 50 kg 

- total (cod 50+51+53) 
49   

    - Vieri de reproductie autorizati 50   

    - Scroafe montate 51   

      din care la prima monta 52   

    - Scroafe nemontate 53   

      din care scrofite 54   

        din acestea tineret de prasila (6-9 

luni) 
55   

Cabaline - total din care: 56   

    - Cabaline de munca de peste 3 ani 57   

    - Armasari pentru reproductie 58   

autorizati 

Magari 59   

Catari 60   

Iepuri - total din care: 61   

 - Iepuri femele pt reproductie 62   

Pasari - total (cod 69+..+74) 68   

 - Galinacee 69   

 - Curci 70   

 - Rate 71   

 - Gaste 72   

- Struti 73   

 - Alte pasari 74   

  Din codul 68 (pasari total) - total pasari 

adulte ouatoare 
75   

 - din care gaini ouatoare 76   

Alte animale domestice si/sau 

salbatice crescute in captivitate, in 

conditiile legii 

77   

Familii de albine 78   

 
  

 

CAPITOLUL VIII: Evolutia efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate 

 

CAPITOLUL VII: Animale domestice si/sau animale sãlbatice crescute în captivitate în conditiile legii. Situatia la începutulsemestrului -
extras 

 

CAPITOLUL V: a) Numãrul pomilor rãzleti 
pe raza localitãtii 

CAPITOLUL V: b) Suprafata plantatiilor 
pomicole si nr. pomilor peraza localitãtii 

 

CAPITOLUL IV c): Suprafata cultivatã cu 
legume si cartofi îngrãdinile familiale pe 

raza localitãtii localitatii (mp) 
localitatii 
câmp 

 



SPECIE 
CATEGORIE DE ANIMALE 

 BOVINE 

OVINE CAPRINE PORCINE CABALINE PASARI 
ALTE 

ANIMALE 

FAMILII 
DE 

ALBINE 
PESTI TOTAL 

BOVINE 

Din care 
VACI SI 

BIVOLITE 

 Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 

Animale la inceputul semestrului                      

Produsi obtinuti * 02   X** X**                 

Cumpãrãri 03                     

Alte intrãri 04                     

Vânzãri 05                     

Tãieri 06                     

Animale moarte 07                     

Alte iesiri 08                     

Animale la sfarsitul semestrului 
rd 2+3+4-5-6-7-8 

   
                  

 *Produsi obtinuti( vitei,miei,iezi,manji,purcei,pui,familii noi de albine,etc) 
  **Casutele marcate cu X nu se completeaza 
 
 
 

DENUMIREA 
Cod  
rând 2018 

A B 1 

Tractoarepânã la 45 CP 01  

Tractoareîntre la 46-65 CP 02  

Tractoareîntre la 66-100 CP 03  

Tractoareîntre la 101-140 CP 04  

Tractoareîntre la 141-200 CP 05  

Tractoareîntre la 201-280 CP 06  

Tractoare peste 280 CP 07  

Motocultoare 08  

Motocositoare 09  

Pluguri pentru tractor cu douã trupite 10  

Pluguri pentru tractor cu trei trupite 11  

Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupite 12  

Pluguri cu tractiune animalã 13  

Cultivatoare 14  

Grape cu tractiune mecanicã (toate tipurile) 15  

Grapecutractiuneanimalã 16  

Combinatoare 17  

Semãnãtoricutractiunemecanicãpentrupãioase - 
simple 

18  

Semãnãtoricutractiunemecanicãpentruprãsitoare – 
simple 

21  

Semãnãtoricutractiuneanimalã 24  

Masinipentruplantatcartofi 25  

Masinipentruplantatrãsaduri 26  

Masinipentruîmprãstiatîngrãsãmintechimice 27  

Masinipentruîmprãstiatîngrãsãminteorganice 28  

Masini de stropit si prãfuitcutractiunemecanicã 
- purtate 

29  

Masini de stropit si prãfuitcutractiunemecanicã 
- tractate 

30  

Masinipentruerbicidat 31  

Combine 
autopropulsatepentrurecoltatcerealepãioase 

32  

Combine autopropulsatepentrurecoltatporumb 33  

-Combine autopropulsatepentrurecoltatfuraje 34  

Cositoricutractiunemecanicã 40  

Vindrovereautopropulsatepentrurecoltatfuraje 41  

Presepentrubalotat paie si fân – 
balotiparalelipipedici 

42  

Presepentrubalotat paie si fân – baloticilindrici 43  

Remorcipentrutractor 44  

Autovehiculepentru transport 
mãrfuricucapacitatepânã la 1,5 tone 

45  

Autovehiculepentru transport 
mãrfuricucapacitate peste 1,5 tone 

46  

Care si cãrute 47  

Instalatii/cazan pentrufabricattuicã/rachiu 57  

Alte utilaje, instalatiipentruagriculturã si 
silviculturã, mijloace de transport 
cutractiuneanimalã si mecanicã 

58  

Mori cuciocãnele 59  

Mori cuvalturi 60  

Alte mori 61  

CAPITOLUL VIII: Evolutia efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate 

 
 
 

DENUMIRE` COD 

Ingrasaminte chimice aplicate* din care: 
Ingrasaminte 
naturale 

 

Amendamente 
 

Insecticide 
 

Funcicide 
 

Erbicide 
 

azotoase fosfatice potasice Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg- 

Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg- 

Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg- 

Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg- 

Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg- 

Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg-SA 

Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg-SA 

Suprafața 
-hectare- 

Cant. 
-kg-SA 

A. Culturi arabile – total(03+...+14) 02                 

Grâu si secarã 03                 

Orz + Orzoaicã de toamnã 04                 

Orzoaicã de primãvarã 05                 

Porumb si sorg boabe 06                 

Cartofi – total 11                 

Legume – total 12                 

Plante de nutret – total 13                 

Alte culturiînarabil 14                 

B. Culturi permanente – total (16+...+20) 15                 

Pãsuninaturale 16                 

Fânetenaturale 17                 

Livezi 19                 

Alte culturi permanente 20                 

*Cantitatea  de ingrasaminte chimice in subsanta activa se determina prin inmultirea greutatii comerciale a produsului cu procentul ce exprima concentratia de subsanta 

activa, inscris pe amblajul furnizat de comerciant 

 
 

T
i
p 

Tipul cladirii  Supr.mp Anul 
terminarii 

Destinatia cladirii1 

cu instalaţii de apă, canalizare, 
electriceşiîncălzire - condiţii 

cumulative 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

A Clădire cu cadre din betonarmatori cu 
pereţiexteriori din cărămidăarsă BCA, 

boltari 

    

    

B Clădire cu pereţiiexteriori din lemn, din 

piatrănaturală, din  cărămidănearsă, din 

vălătucietc 

    

    

C Clădire-anexă cu cadre din betonarmatori 
cu pereţiexteriori din  cărămidăarsăBCA, 

boltari 

    

    

    

    

D Clădire-anexă cu pereţiiexteriori din     

CAPITOLUL IX: Utilaje, instalatiipentruagriculturã si silviculturã, mijloace de transport cutractiuneanimalã si mecanicã -extras 

 

CAPITOLUL X: a) b)Aplicarea îngrãsãmintelor chimice si naturale (în echivalent substantã activã), amendamentelor si  pesticidelor pe 
suprafete situate pe raza localitãtii 

 

CAPITOLUL XI: Constructii existente la începutul anuluipe raza localitãtii 



lemn, din piatrănaturală, din  

cărămidănearsă, din vălătuci 
    

    

    

1- Se va inscrie:locuinta, .| locuinţăconvenabilă, locuinţăsocială |, locuinţă de serviciu, locuinţă de interventie, locuinta necesitate,locuinta de protocol, casa de 
vacant, grajd, patul, magazine/ hambar de cereale, sura/fanarie, remiza/ sopron, garaj, cladire social, de invatamant, de sanatate, de invatamant, etc dupa 
caz. 

2- CAPITOLULXVa:Înregistrăriprivindcontracteledearendare* 
3-  

Nr.crt

. 

Numesiprenumearendas / 

arendator 

Numărulcontr
actuluidearen

dă 

Dataîncheierii

contractuluid

earendă 

Perioadad
earendare 

Suprafatapa
rceleiaren
date (ha) 

Categoriadefolosint
ă 

Nr.blo

cfizic 

Redeventa 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

*se va anexa si copie dupa contractele de arenda 
La depunerea declaratiei trebuie sa ave-ti asupra dumneavoastra acte din care sa reiasa dreptul de proprietate / folosinta asupra imobilului (Carti funciare, 

planuri de delimitare si amplasament, contracte notariale,orice acte din care sa reiasa dreptul de proprietate / folosinta etc)  

CAPITOLUL XVI: Mentiuni  

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie raspundere ca datele declarate corespund realitatii si consimt ca acestea sa fie trecute la Registru agricol al 
comunei Bania prezenta constituie anexa la pozitia mea corespunzatoare gospodariei din care fac parte. 
Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește 

conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete drept pentru care consimt ca . 

 

Numele şi prenumele ____________________________Data __________ Semnătura _______________  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa la declaratia nr_____/____________2018  pozitia______vol______ 

 
 

 
Nr. 
Crt. Denumirea 

parcelei / tarlalei / solei 

Supraf 
Intravila 

ha 

Supraf. 
extravilan 

ha 

Localizarea parcelei/tarla/solã 
Categ. 

 de folosintã 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresã / mentiuni Titular drept proprietate 
Nr. topo al parcelei/tarlalei/solei  

sau den. locului potrivit 

teponimiei/ den. spec. zonei 
resp. astfel cum e cunosc. de 

localnici 

C.F./Nr. cadastral 
sau topografic si 

nr. de carte 
funciarã dupã caz 

 A   3 4 5 6 7 8 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 SEMNATURA DECLARANT 
 
 ________________________ 

Cap.3b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate 
 


