
ANEXA Nr. 4 
la normele tehnice  

DECLARAŢIE 
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol 

persoane fizice (PF), persoane juridice (PJ) 

 Subsemnatul PF/Împuternicit, ____________________________________, legitimat cu 
B.I./C.I./A.I. seria ____ nr. _____________, CNP ________________________________, judeţul 
_______________, localitatea ________________________, codul poştal _________, sectorul 
__________, str. _____________________________________nr. ______, bl. _____, sc.____, et. 
____ ap. ____, tel. _______________________, fax. ________________, adresă de e-mail 
____________________________________________________________, 

 
 Subscrisa (PJ), _________________________________________, codul de identificare 
fiscală ______________________________, judeţul _____________, localitatea 
____________________, codul poştal ____________, sectorul ________, str. _____________ 
____________________________________ nr. ______, bl. ______, sc. _____, et. _____, ap. _____, 
tel. __________________________, fax. ____________________, adresă de e-mail 
_______________________________________, înregistrata la registrul comerţului 
____________________ la nr. ____________________, 

 
    în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

    Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu originalul:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

    Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

Data . . . . . . . . . .  Subsemnatul, 
. . . . . . . . . . 

(prenumele, numele şi semnătura)  
 

http://lnforms.lexnavigator.net/2018/ianuarie/2018-01-mof-62-289-4-1-declaratie_inregistrare.rtf


Pentru înscrierea în Registrul Agricol, împreună cu această declarație, trebuie 

depuse copii ale următoarelor acte: 

- actele de proprietate asupra terenurilor și/sau construcțiilor (titlu de proprietate, 

contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație, acte 

de dezmembrare/alipire, etc) 

- planurile de amplasament ale terenurilor; 

- releveele construcțiilor; 

- intabulările terenurilor și/sau ale construcțiilor; 

- actele de identitate proprietarilor și ale membrilor gospodăriei (inclusiv copii, părinți 

sau alte persoane - înrudite sau nu - care locuiesc în acea gospodărie). 

Atunci când apar modificări ale datelor de stare civilă sau când se schimbă actele de identitate ale 

proprietarilor, aceștia trebuie să depună copii ale noilor acte în termen de 30 zile. 

 
 
 
 
 
 
 

La rubrica  „în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol”  

trebuie scris, după caz: 

 

- apartament/casă/anexă/...      în com. Valea Lupului, adresa  ---- , cu suprafața 

totală desfășurată de ---  mp,  număr cadastral  ------    

- teren cu suprafața de … mp, număr cadastral …   - reprezentând, după caz:  cotă indiviză, 

cale de acces, loc de parcare, etc. 

 


