
Dată în faţa noastră pentru REGISTRUL AGRICOL, volumul ……………., poziţia nr. . . . . . . .   
Numele și prenumele în fața căreia se semnează ……………………………………………………  
Data semnăturii: …………………………… PRIMĂRIA COMUNEI AITON  

Județul CLUJ  
Nr. ________ din ___________________20____  

Semnătura, ………………………………..  

DECLARAŢIE 
 
Subsemnatul (a) ______________________________________________ domiciliat (ă) în localitatea ______________________________, strada 

(com.)________________________________, nr. (sat) _______________________________________, bl. ______, sc. ___, et. ____, ap. ____, 

judeţul sectorul ____________________________________________, posesor act identitate seria ______ nr. ______________, eliberat la data de  
_________________ de __________________________ declar prin prezenta că-mi angajez răspunderea juridică, inclusiv pe cea penală 

care sancţionează falsul în declaraţii, că în anul 20____, deţin următoarele bunuri: 
 
CAPITOLUL I: Componenţa gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică  

Numele şi prenumele  Cod Cod numeric Legături de rudenie    Menţiuni 

membrilor 
 

rând personal 
      

 
Denumire Cod 2) 

    

gospodăriei/exploataţiei 
      

        

1  2 3 4 5  6  7 
  

01 
 Cap gospodărie/ Cap exploataţie      

   agricolă fără personalitate juridică      

  02        

  03        

  04        

  05        

  06        

  07        

  08        

  09        

  10        

  11        

  12        

  13        

  14        

2) Cod legătură de rudenie: - 1=cap de gospodărie;  - 2=soț/soție; - 3=fiu/fiică;  -4=alte rude;  - 5=neînrudit    
 
 
 

 



 

CAPITOLUL II: a)Terenuri aflate în proprietate      2 

      20___   

Categorii de folosință 
Cod     Situate în:  

rând 
 

Total Localitatea de 
alte localităţi 

  

     
domiciliu/sediu        

  ha  ari ha ari ha ari 

A B  1  2  3 

Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) 01   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Păşuni naturale 02   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Fâneţe naturale 03   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Vii, pepiniere viticole şi hameişti 04   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

dub care: -vii pe rod 05   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

-hameişti (total) 06   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti         

fructiferi 07   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

din care -livezi pe rod 08   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Grădini familiale 09   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Total teren agricol -total cod         

(01+02+03+04+07+09) 10   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie         
forestieră 11   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

din care: păduri 12   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Drumuri şi căi ferate 13   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Construcţii 14   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Terenuri degradate şi neproductive 15   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Ape şi bălţi 16   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Teren neagricol total -cod         

(11+13+14+15+16) 17   …….,…….  …….,…….  …….,……. 

Suprafaţa totală -cod (10+17) 18   …….,…….  …….,…….  …….,……. 



CAPITOLUL II: b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate    3 
      ANUL 20___     
            

   Suprafaţa  Localizarea parcelă/tarla/solă     
            

      Nr. topografic al      

Denumirea 

     parcelei/tarlalei/solei C.F. Nr. 

Categoria Nr. 

  

Cod     sau denumirea Cadastral sau   

parcelei/ Intravilan Extravilan 
 

topografic şi nr. de bloc Adresa/Menţiuni Titular drept de proprietate rând locului, potrivit 

tarlalei/solei 
     

de carte folosinţă fizic 
  

     toponimiei/denumirii   

      specifice zonei funciară, după     

      respective, astfel caz     

      cum este cunoscută      

  ha ari ha ari de localnici      

A B  1  2 3 4 5 6 7 8 

 01  ...…,……  ...…,……       

 02  ...…,……  ...…,……       

 03  ...…,……  ...…,……       

 04  ...…,……  ...…,……       

 05  ...…,……  ...…,……       

 06  ...…,……  ...…,……       

 07  ...…,……  ...…,……       

 08  ...…,……  ...…,……       

 09  ...…,……  ...…,……       

 10  ...…,……  ...…,……       

 11  ...…,……  ...…,……       

 12  ...…,……  ...…,……       

 13  ...…,……  ...…,……       

 14  ...…,……  ...…,……       

 15  ...…,……  ...…,……       

 16  ...…,……  ...…,……       

 17  ...…,……  ...…,……       

 18  ...…,……  ...…,……       

 19  ...…,……  ...…,……       

 20  ...…,……  ...…,……       

 21  ...…,……  ...…,……       

 22  ...…,……  ...…,……       

 23  ...…,……  ...…,……       

 24  ...…,……  ...…,……       

 25  ...…,……  ...…,……       



 
 
 
 
 
 

 

CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii 4 

Specificare Cod 
20___ 

 
 

rând 
 

     

  ha  ari  

A B     

Suprafaţa agricolă în proprietate =Capitolul II, punctul a) 
01 

  
….…….,……... 

 

terenuru aflate în proprietzate, cod 10, coloanele 2,5,8,11,14.    
     

      

Suprafaţa agricolă primită (cod 03 + … + 08) 02   ….…….,……...  

a) în arendă 03   ….…….,……...  

b) în parte 04   ….…….,……...  

c) cu titlu gratuit 05   ….…….,……...  

d) în concesiune 05   ….…….,……...  

e) în asociere 07   ….…….,……...  

f) sub alte forme 08   ….…….,……...  

Suprafaţa agricolă dată (cod 10 + … + 15) 09   ….…….,……...  

a) în arendă 10   ….…….,……...  

b) în parte 11   ….…….,……...  

c) cu titlu gratuit 12   ….…….,……...  

d) în concesiune 13   ….…….,……...  

e) în asociere 14   ….…….,……...  

f) sub alte forme 15   ….…….,……...  

din rândul 09 -la unităţi cu personalitate juridică 16   ….…….,……...  

Suprafaţa agricolă utilizată cod (01+02-09) 17   ….…….,……...  



 
CAPITOLUL IV: a) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în câmp: _____________________________________________________ 5  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

b1) Suprafaţa cultivată în sere pe raza localităţii _______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
b2) Suprafaţa cultivată în solarii şi alte spaţii protejate1 pe raza localităţii _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale pe raza localităţii ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPITOLUL V: a) Numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii (Se vor înregistra şi pomii din grădinile familiale) ________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, pe raza localităţii ___________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
d) Vii, pepiniere viticole şi hameişti situate pe raza localităţii _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPITOLUL VI: Suprafeţele efectiv irigate1) în câmp, situate pe raza localităţii _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPITOLUL VII: Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii - Situaţia la începutul semestrului*) ____________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPITOLUL VIII: Evoluţia efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate*) ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPITOLUL IX: Utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului______________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
b) Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culturi ___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) În echivalent substanţă 
activă *) unitatea de măsură 



 
 
 

 

Capitolul XI. Construcţii existente la începutul anului pe raza localităţii     6 

        
Date privind identificarea clădirii Cod rând  20___  

    Total Gospodării/ex Persoane cu Entităţi cu 

    localitate ploataţii domiciliul în personalitate 

     agricole fără alte localităţi juridică care au 

Adresa clădirii Zona    personalitate  activitate pe 
      

     juridică cu  raza localităţii 

     domiciliul în   

     localitate   
        

A B C D 1 2 3 4 

……………………………………………  Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 01     

……………………………………………  Tipul clădirii* 02     

……………………………………………  Anul terminării 03     

……………………………………………  Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 04     

……………………………………………  Tipul clădirii* 05     

……………………………………………  Anul terminării 06     

……………………………………………  Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 07     

……………………………………………  Tipul clădirii* 08     

……………………………………………  Anul terminării 09     

……………………………………………  Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 10     

……………………………………………  Tipul clădirii* 11     

……………………………………………  Anul terminării 12     

……………………………………………  Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 13     

……………………………………………  Tipul clădirii* 14     

……………………………………………  Anul terminării 15     

……………………………………………  Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 16     

……………………………………………  Tipul clădirii* 17     

……………………………………………  Anul terminării 18     

……………………………………………  Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 19     

……………………………………………  Tipul clădirii* 20     

……………………………………………  Anul terminării 21     



 
CAPITOLUL XVa - Înregistrări privind contractele de arendare     7 

Nr. Nume şi prenume arendaş/ arendator Numărul Data încheierii Perioada de Suprafaţa Categoria Nr. bloc Redevenţa 

crt.  contractului de contractului de arendare parcelei de fizic (lei) 

  arendă arendă  arendate folosinţă   
         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          
Mențiuni:  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________  

Data: Semnătura, 


