Nr. înregistrare
CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
.........................................

Subsemnatul

domiciliat

în

, posesor al cărţii de ■

, nr........ , bl........ , SC....... , ap........ , judeţul
identitate/Cl/BI seria ... nr.

str.

localitatea

eliberat de Poliţia

.........., cod numeric personal (CNP)..............

............................., vă rog să-mi aprobaţi eliberarea CARNETULUI DE COMERCIALIZARE pentru
vânzarea următoarelor produse agricole:

Produsul*

Suprafaţa

Producţia estimată

cultivată

a fi destinată

ha

an

Număr, efective/

Produsul**

Producţia estimată
ă fi destinată

cutii viermi de

-comercializării

mătase/familii de •

comercializării

albine

(kg,buc)

.

(kg.buc) ,

declarând pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Noul cod penal*), că produsele, producţiile estimate şi cantităţile
destinate comercializării pentru care am solicitat eliberarea carnetului de comercializare sunt obţinute în gospodăria mea, de pe
terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le am înregistrate în Registrul agricol.

Carnetul de comercializare va fi folosit şi de următorii membrii - soţ/soţie, rude/afmi de gradul I
Numele,prenumele

....CNP

Adresa:

Numele,prenumele

CNP

Adresa:

Numele,prenumele

CNP

Adresa:

Localizarea administrativă a suprafeţelor/efectivelor de animale/familii de albine:oraşul/municipiul

• (data) .

(semnătura)

judeţul

(număr telefon)

* Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din : culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi
fâneţe,'pt. care se solicită emiterea atestatului..
** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice pt. care se solicită emiterea atestatului
*)Potnvii art. 326 din Noul cod penal.
“ Prelucrarea dalelor cu caracter personal de cdtre Primăria Municipiului Zalău se face în conformiiaie cu Regulamentul nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecfia,persoanelorfizice
în ceea ce priveşte, prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46K^P. în scopul îndeplinirii,atribut iilor legale ce revin
operatorului. Dalele pot fi dezvăluite unor terfi în baza unui temei legaljustificat. Dreptul de acces şi informare (a datele cu caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul la rectificarea şt
ştergerea datelor, dreptul la restrictionarea dalelor, dreptul ta porlabililaiea datelor, pot fi exercitate de către persoana vizată de prelucrare, prin formularea unei cereri scrise .j'/
înregistrate la nivelul instituţiei. "

