
           Vizat PRIMARIE, 
Declaratie inscriere registrul agricol teren – proprietate (cod: F(PO-24)02) 
Dată în faţa noastră pentru REGISTRUL AGRICOL  
 ________________________________        
 Semnătura _____________         
 Data _________________ 
 

CERERE/DECLARAŢIE 
Privind înregistrarea/modificarea datelor în Registrul Agricol personae fizice (PF),  

persoane juridice (PJ) 
  

Subsemnatul PF/Împuternicit (PJ) __________________________________________  
legitimate cu B.I./C.I./A.I. seria ____ nr. _______ CNP ____________________, judeţul ___________ 
localitatea ___________________________ codul poştal ___________ sectorul__________________ 
str. ______________________ nr.______ bl. ______ sc. ______ et. _______ ap. _____ tel. 
________________ fax. ______________ , adresă de e-mail 
_____________________________________ . 

Subscrisa (PJ)___________________________codul de identificare fiscală _______________ 
judeţul ___________________ localitatea _______________________ codul poştal _______________ 
sectorul _________ str. _____________________ nr. ______ bl. _______ sc. ______ et. ____ ap. ____ 
tel. _________________ fax. ________________ adresă e-mail _________________________ 
înregistrat la registrul comerţului ____________________ la nr. ____________________ în vederea 
efectuării de înregistrări / modificări în registrul agricol, declar următoarele: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu 
originalul: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.  

 
 
Declar prin prezenta că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în 

scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei.      
 Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la aceasta, vor fi 
prelucrate de Compartimentul agricol cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date.  
 
 
 

 
 

 Data         Semnătura 
_________________       ___________________ 
         
         (numele, prenumele şi semnătura) 
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