"Dată îti faţa noastră pentru
REGISTRUL AGRICOL,
volumul .... poziţia nr......"

Nr. (Ic înregistrare:___
Ziua__ luna____ anul
DECLARAŢIE
Pentru completarea registrului agricol

Subsemnatul
( Numele)

(Iniţiala tatălui)

(Prenumele)

CNP______
telefcjn
E-mail
Str.
domiciliat în
nr.
, SC._, etj.__.ap.__ ,jud.
depun prezenta declaraţie, pe propria mea răspundere, în vederea completării registrului agricol:
Cap.l. Componenţa gospodăriei/exploataţie agricole fără pcrsonaliate juridică:_________
Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/
exploataţiei agricole fără personaliate juridică

Cod numeric personal

Legătură de rudenie
Denumire

Menţiuni

cod

CapJL a) Terenuri aflate în proprietate:

mp

Categoria de teren
ARABILfinclusiv sere şi solarii)
PĂŞUNI NATURALE
l-ANEŢE NATURALE
DIN
VII, PEPINIERE VITICOLE Şl HAMEIŞTI
CARE

Total

In Zalău

Alte localităţi

TOTAL

VII PE ROD
HAMEIŞTI
TOTAL

LIVEZI DE POMI.PEPINIERE POMICOLE.
DIN
ARBUŞTI FRUCTIFERI
CARE
GRĂDINI FAMILIALE
PĂDURI Şl ALTE TERENURI CU
DIN
VEGETAŢIE FORESTIERĂ
CARE
DRUMURI Şl CĂI FERATE
CURTE. CLĂDIRI
TERENURI DEGRADATE Şl NEPRODUCTIVE

LIVEZI PE ROD
TOTAL

PĂDURI

APEŞI BĂLŢI

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate
Nr.
Crt.

Denumire parcelă

Suprafaţa
intravilan
extravilan
ha

ari

ha

ari

Localizare parcelă
Nr. top./
C.F.
Nr.
cadastral

1
2

■

3

4
5

6
7
8

9
10
Cap.III. IModul de utilizare a suprafeţei agricole situate în Zalău:
Suprafaţa agricolă în proprietate - total cap. II.
Suprafaţa Agricolă: primită & data
- în arendă
- în concesiune_
în parte________
- în asociere _
- sub alte forme
cu titlu gratuit__
Cap.IV. a) Suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii Zalău:
se va arăta cultura şi suprafaţa

Categorie
de
folosinţă

Bloc
fizic

Titular drept de
proprietate

Cap.IV. al) Culturi succesive în câmp, intercalate, modificate genetic pe raza localităţii
Cap.IV. bl) Suprafaţa cultivată în sere_________________________________________
Cap.IV. b2) Suprafaţa cultivată în solarii şi alte spaţii protejate pe raza localităţi___
Cap.IV. c) Suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiare pe raza loc.
Cap.V. a) Nr.pomi răzleţi pe raza loc.______________________^________ ___________
Cap.V b) Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi nr. pomilor pe raza loc._______________
Cap.V c) Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol pe raza loc.________________
Cap.V d) Vii, pepiniere viticole şi hameişti pe raza loc.___________________________
Cap.VI. Suprafeţe efectiv irigate în câmp_______________________________________
Cap.VII. Animale domestice. Situaţia la începutul anului; - pe specii, vârsta, etc.___

Cap.VIII. Evoluţia efectivelor de animale în cursul anului: - specie , cumpărări, alte intrări, vânzări,
tăieri, animale moarte, alte ieşiri______________________________________________________________

Cap.IX. Utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente la începutul anului;
Cap. X a) Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza
localităţii_________________________________________________________________________________
Cap. X b) Utilizarea îngrăşămintelor chimiceţîn echivalent substanţă activă) la principalele culturi
Cap.XI Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii- denumirea construcţiei:
Grajduri
Case de locuit a) Sup. Construită desf. mp
Pătule
Tip clădire. .__________
Anul dării în folosinţă____
Magazii, hambare pentru cereale
b) Sup. Construită desf mp
Sură, fanar
Tip clădire. __________
Remize, soproane
Garaje
Anul dării în folosinţă____
Alte clădiri
Al Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
Iratament termic şi/sau chimicxu instalaţii de apâ.canalizare,electrice şi încălzire-condiţii cumulative
. . . i. "
A2 Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
^
Bl Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn.din piatră naturală,din cărămidă nearsă.din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimicxu instalaţii de apă.canalizare,|electrice şi încâlzire-condiţii cumulative
132 Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire .
CI Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termie şi/sau chimicxu instalaţii de apă,canalizare.eleetrice şi îneălzire- condiţii cumulative
C2 Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
Dl Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, dincărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire-eondiţii cumulativ______
D2 Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şl/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire_________ '
(II) După fiecare dintre codurile A.l. ... D.2. se înscrie una dintre literele a ... q, corespunzătoare destina|iei clădirii respective, astfel cum ' '
sunt delînite în Legea locuinţei nr. 1 M/1996, republicată, cu modillcărilc şi completările ulterioare, precum şi alte clădiri, şi anume:
a. locuinţă b. locuinţă convenabilă c. locuinţă socială d. locuinţă de serviciu e. locuinţă de intervenţie f locuinţă
de necesitate g. locuinţă de protocol h. casă de vacanţă i| grajd j. pătul k, magazie/hambar pentru cereale l.|
şură/fânărie m.| remiză/ şopron n.| garaj o.| clădire socială, de învăţământ, de| sănătate, de cultură, de administraţie p.|
clădire industrială/socioeconomică I q.| alte clădiri, neprevăzute la lit. a - p
:
■ ■■
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea nccorcspunzătoarc a adevărului se pedepseşte
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
NOTA: Se vor aduce în original certificate de stare civilă pentru verificarea codului numeric personal şi C.I.
pcntttu verificarea domiciliului capului gospodăriei. Pentru înscrierea proprietăţilor se vor ataşa acte doveditoare
în formă autentică.
Am luat la cunoştinţă obligativitatea predării la Serviciul Impozite si Taxe a declaraţiei de iriiouncrc.
DATA ,

SEMNĂTURA,

Numele şi Prenumele

“ Prelucrarea daielnr cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27 aprilie 20l6 'privind
proiecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
.95M6'CD. îa scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce revin operatorului. Datele pot f dezvăluite unor terti in baza unui temei legal justifeat. Dreptul de acces şi
informare ia datele cu caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul la rectificarea şi ştergerea dotelor, dreptul la restriefionarea datelor, dreptul la
poriobilitaiea datelor, pot f exercitate de către persoana vizată de prelucrare, prin formularea unei cereri .scrise şi înregistrate Io nivelul instituţiei. "

