
PRIMĂRIA APAHIDA       Număr _________/________ 

 

Către, 

  Primăria comunei Apahida 

  Registrul agricol 

CERERE- DECLARATIE    A.P.I.A. 

Subsemnatul (a) /Numita_________________________________domiciliat (ă) / cu sediul  ȋn 
comuna__________, localitatea ____________, str. ___________, bl. ______, sc. ______, ap. _____, județ 
____________, identificat cu CI seria ______, nr. ___________, eliberat la data de 
_________________________, CNP/ CUI_______________________, 

Prin prezenta declar că ȋn anul ______, dețin următoarele bunuri, declarate ȋn REGISTRUL AGRICOL, 
volumul_______, poziția_________. 

 
 
 

Terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/ exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a 
unităţilor cu personalitate juridică 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                         

Suprafaţa 
Categoria 

de folosinţă 
Nr. bloc 

fizic 
Carte Funciară/ 

TARLA 

Nr. 
cadastral/Nr. 
topographic 
PARCELA 

Denumirea 
parcelei/tar
la, adresa 

Plante 
cultivate ha ari 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 
Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii 

 
 

Cod  
rând 

ha ari  
Cod 
rând 

ha ari 

Suprafața agricolă în proprietate  01   Suprafața agricolă dată (cod 10 
+…+ 15) 

09   

Suprafața agricolă primită (cod 
03+…+08) 02   - în arendă 10   

- în arendă 03   - în parte 11  , 
- în parte 04   - cu titlu gratuit 12   
- cu titlu gratuit 05   - în concesiune 13  , 
- în concesiune 06   - în asociere 14  , 
- în asociere 07   - sub alte forme 15  , 

- sub alte forme 08   din rândul 09 
- la unități cu personalitate juridică 16  , 

    
Suprafața agricolă utilizată 
(cod 01+ 02 - 09) 17   

 
Pentru dovedirea proprietății/ folosinței anexez copii după: 

o Copie Extras de Carte Funciară ( nu mai vechi de 30 de zile), copie Titlu de Proprietate 
o Copie CI/BI 
o Alte acte dupa caz (contract(e) arendă/ comodat, declaratie notariala, procura notariala, adeverinta medic 

veterinar, etc.) ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
 
 
Număr de tefelon:_____________________ 
 
 
Subsemnatul ________________________________prin prezenta declar că am fost informat că datele cu 
caracter personal sunt prelucrate şi utilizate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale 
instituției. 
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate 
de Primăria comunei Apahidacu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 şi Regulamentului (UE) 
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, 
şi libera circulaţie a acestor date.                                
 
 
Data ___________________                               Semnătura____________________ 
 
www.primaria-apahida.ro  
apahida_cj@yahoo.com     
telefon : 0264-231777, 0264- 231797 
fax:  0264-231475 
Apahida, str. Libertății nr. 122 
 

 

http://www.primaria-apahida.ro
mailto:apahida_cj@yahoo.com

