
Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

Subsemnatul (a) , identificat(ă) cu B.I/C.I
, cu domiciliul în , str

, tel. , E-mail , în calitate de proprietar 
al culturii agricole/silvice/animalelor domestice/autovehiculului sau reprezentant legal ori 
convenţional al acestuia, persoana fizică/juridică 

identificat cu B.I./C.I./C.U.I./C.I.F.................

nr.

•**>
cu domuciliul/sediul social în
....................,vă aduc la cunoştinţă

, am constatat că animale sălbatice 
au produs pagube, după cum urmează:

, conform procurei din
că, în data de....................
/speciile de interes cinegetic

, în jurul orelor

A. în cazul culturilor agricole/silvice

Nr. Cultura
agricolă/
silvică

Localizare
cadastrala/amenajistică 
(bloc fizic, tarla parcelă 

agricolă,/ O.S., U.P., 
u.a.)

crt. Suprafaţa afectată 
TotalLocalitatea
(ha)'

0 1 2 3 4
1

B. în cazul animalelor domestice

Nr. Greutatea 
estimată în viu 

(Kg/cap)
Crt. Specia Rasa Sexul Vârsta

(ani)
Crotalia

Nr.
0 1 2 3 4 5 6
1.

2.



C. în cazul stupinelor:

Stupina - codul 
de identificare a 

stupimei

Nr. Stupul nr. Codul de 
identificare a 

stupului
Crt.

0 1 2 3

A

D. In cazul autovehiculelor:

Autovehicul
(denumire)

Marca Nr. An de 
fabricaţie

Daune/avarii
sumareînmatriculare

1 . 2 3 4 5

Cunoscând consecinţele declaraţiei în fals, subsemnatul, în calitate de proprietar 

păgubit/reprezentant legal ori convenţional al proprietarului păgubit, declar că la data constatării 
producerii pagubei, stupina/animalul domestic /animalele domestice deţinut(e) în proprietate şi 
care a/au fost distrusă/ucis(e)/rănit(e) se află/aflau în locul 
proprietatea............... ........................................

, pe terenul aflat în

Având în vedere cele prezentare, solicit convocarea comisiei în scopul constatării 
pagubelor, evaluării acestora şi stabilirii răspunderii civile şi acordării despăgubirii.

Data Semnătura

“ Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face în conformitate cu Regulamentul nr. 
679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale 
operatorului. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Dreptul de acces şi informare la datele cu 
caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul la rectificarea şi ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul la 
portabilitatea datelor, pot fi exercitate de către persoana vizată de prelucrare, prin formularea unei cereri scrise şi înregistrate 
la nivelul instituţiei”

ce revin


