Se aprobă înscrierea
în Registrul Agricol
SECRETAR
CATRE
PRIMARIA COMUNEI IARA
Subsemnatul (a) ___________________________________________________ domiciliat în
_______________ str. ___________________, nr._____ , jud. __________posesor al CI seria ______
nr.
__________
CNP
______________________
reprezentant
al
SC
______________________________
Prin prezenta declar pe propria răspundere că dețin în proprietate următoarele bunuri și rog a-mi
deschide poziție în Registrul Agricol al localității _______________.
1. MOBILE:
- casă de locuit situată în localitatea ____________ la nr. ______ în suprafață de ________ mp. dată în
folosință în anul ____________ , construită din _______________________________
- anexe gospodarești:____________________________________________________
2. IMOBILE:
- terenul situat în tarlaua_______________/_________în suprafață de ________ha
Anexez alăturat extras CF / contract vânzare-cumpărare / contract donație / certificat moștenitor / sentință
definitivă / titlu de proprietate / nr._______/____________
3. POMI FRUCTIFERI :
- meri_______,peri _______gutui_______, pruni _______, caiși _______, piersici _______,
ciresi _______, vișini _______, nuci ________, pomi tineri ______.
4. ANIMALE DOMESTICE :
- vaci si bivolițe ______, juninci gestante ______, tauri reproducători ______, tineret femel
______ din care sub 6 luni , tineret mascul ______ din care sub 6 luni , bovine la îngrășat _______ .
- oi fătătoare _______, mioare montate _______, tineret sub 1 an ________, berbeci de
reproducție autorizați _________ .
- porcine total _______ , din care : scroafe de prăsilă _______ , tineret femel de prăsilă ( 6 – 9
luni ) _____, tineret din crescătorii ( 2- 4 luni ) , vieri de reproducție autorizați ______.
- cabaline total _______, din care : cabaline de muncă, peste 3 ani _______
- măgari și catâri ______ .
- iepuri de casă _______ .
- păsări total ______ , din care : păsări ouătoare adulte ________ .
- familii de albine _________ .
5. UTILAJE AGRICOLE :
- tractoare ________/ _________ CP , pluguri pentru tractor _____, pluguri cu tracțiune animală
______, cultivatoare _______, grape cu tracțiune mecanică ______, combinatore _____, semănători
păioase ______, semănători prășitoare ______, semănători cu tracțiune animală _____, mașini pentru
plantat cartofi ____, mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice _____/ oganice _____, mașini de
erbicidat ______, combine pentru recoltat ______, mașini pentru recoltat cartofi ______, cositori cu
tracțiune mecanică ______, vindrovere _____, prese de balotat furaje ______, remorci pentru tractor
______, care și căruțe _____, încărcătoare hidraulice _____, instalații pentru muls mecanic ______,
instalații pentru fabricat țuică /rachiu ______ .
Data__________

Semnătura

