Data in fata noastra pentru Registrul Agricol, vol…… poz…..
Prenume
………………………

Nr. inregistrare

Nume
………………………..

Semnatura……………………………..

DECLARAŢIE
Pentru înscrierea/complectarea/radierea în registrul agricol
Subsemnatul……………………………………………………………
domiciliat
în……………………………. str. ………………………………. nr…….,bl. …sc.., et….,
ap…,
jud.
…………….titular
al
(adresa,teren,
imobil)…………………………………………………………………………………………
……………………………… depun prezenta declaraţie, pe propria mea răspundere, în
vederea complectării registrului agricol, document oficial de evidenţă primară unitară
conform O.G.28/2008.
Cap.1. Componenţa gospodăriei
Numele si prenumele
membrilor gospodăriei

Cod numeric
personal

Grad de
rudenie

Menţiuni

Cap gospodărie

Cap.2. a) Terenuri în proprietate; Se vor evidenţia terenurile aflate în proprietate,
diferenţiat pe categori de folosinţă.
Categoria de teren
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii)
Păşuni
Vii, pepiniere viticole
Livezi de pomi
Grădini familiale
Păduri
Construcţii, curţi
Terenuri degradate şi neproductive

Suprafaţa [ha]

1

Cap 2. b)

Identificarea pe parcele a terenurilor aflate pe proprietate

Nr.
Denumire
Crt. Tarla/parcelă

Suprafaţa
intavilan
extravilan
ha

ari

ha

ari

Localizare
parcelă
Nr. C.F.
Cad.

Categoria
de
Menţiuni
folosinţă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cap.3.Modul de utilizare a suprafetei agricole situate in comuna Mogosoaia
- Suprafaţa agricolă în proprietate- total ………………. [ha]
- Suprafaţa agricolă Primită:

Dată;

- în arendă……….. în concesiune…………; - în arendă……….. în concesiune………….
- în parte…………. cu titlu gratuit.………. ;

- în parte…………. cu titlu gratuit..……….

- în asociere…….. sub alte forme…………;

- în asociere…….. sub alte forme…………

Cap. 4.a) Suprafaţa arabilă situată pe raza comunei Mogoşoaia – culturi în câmp
Se va specifica şi denumirea tarla, parcelă,nr. cadastral
Se va arata cultura şi suprafaţa [ha]……………………………………………………………………..
....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Cap. 4 b) Suprafaţa cultivată în sere, solarii pe raza comunei Mogoşoaia
Se va specifica cultura, suprafaţa [mp]………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Cap. 5. Pomi fructiferi pe raza comunei Mogoşoaia- pomi pe rod, specia,bucăţi
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap. 6. Suprafeţe efectiv irigate în câmp pe raza comunei Mogoşoaia, pe categorii de
folosinţă şi culturi, suprafaţa [ha]………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2

Cap.7.Animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate,specie/categorie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap 8. Evoluţia efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate specie
/categorie de animale…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cap. 9. Utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală
sau mecanică existente la începutul anului.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
Cap. 10. Aplicarea îngraşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor [kg/ha]
. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap.11. Cladiri existente pe raza localităţii- denumirea construcţiei
1. Case de locuit: Suprafața construită desfășurată……………….[mp]
Tipul clădirii: beton
cu utilități: apa

, cărămidă
, canal

, lemn

, paianta

, încălzire el, electricitate

Anul terminării…………………………
2. Case de locuit: Suprafața construită desfășurată……………….[mp]
Tipul clădirii: beton
cu utilități: apa

, cărămidă
, canal

, lemn,

, încălzire

, paianta
, electricitate

Anul terminării…………………………
Grajduri

……………mp. anul……………

material…………………………………

Pătule

……………mp. anul…………….

material………………………………..

Remize, șoproane ………mp. anul……………

material…………………………………

Garaje

material…………………………………

……………….mp.

anul…………….

Magazii, hambare pentru cereale …...…….mp. anul……… material…………………….
Clădire industriala/socioeconomica..………mp. anul………

material……………………

Anexez prezentei în copie, B.I/C.I., acte de proprietate, contracte s.a.
Data;………………………….

Nume si prenume………………………………………………
Semnatura……………………………………………………….
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