
Înregistrată la Oraş Tg. Frumos                                                                                 Se aprobă, 

Judeţul Iaşi 

Nr. …...……. din ……………2020 

 

Domnule Primar, 

 

 Subsemnatul(a) ...….…………………………………………………...……….…………...…, 

domiciliat(ă) în judeţul ..................................., localitatea ................................................................, 

str. ……………..………………….……………..…, nr. ………., bl. ………, sc. ………, et. ……, 

ap. …..…..,în calitate de reprezentant al .................................................................. cu sediul social în 

judeţul .............................................................., localitatea .............................................................., 

str. .........................................................................................., nr................., bl..............., sc. ..........., 

et. .........., ap. ..........., conform prevederilor O.G. nr. 33/2002  privind eliberarea certificatelor, 

dovezilor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea 

unei adeverinţe din care să rezulte datele înscrise în registrele agricole existente în arhiva in-

stituţiei, din care să rezulte starea materială: 

………………………………………………………………………………………………...………..

…………………………………………………………………………………………………………..

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

NOTĂ: După caz se pot solicita datele înscrise în registrele agricole privind terenurile în 

proprietatea gospodăriei, identificarea pe parcele a terenurilor în proprietatea gospodăriei, efectivele 

de animale existente, construcţii, mijloace de transport şi utilaje agricole etc. 

  

Prezenta adeverinţă îmi este necesară la ........................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

Primăria Oraşului Târgu Frumos în vederea eliberării adeverinţei solicitate şi am fost informat că aceste 

date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind pro-

tecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date. 

 

       Data                                                                                                                              Semnătura 

 

 

Domnului Primar al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi 

 



 

Numele şi prenumele: …………………………………………………………………………... 

Membri ai familiei: ……………………………………………………………………………... 

Volum …………, fila …………., str. ……………………………………………..nr. …………. 

Teren intravilan …………………………. ha 

Teren extravilan …………………………. ha 

Construcţii ………………. m
2 

din anul ……………………….. 

Construcţii ………………. m
2 

din anul ……………………….. 

Porcine ……………… buc., bovine ………………. buc., cabaline ……………… buc. 

Alte menţiuni …………………………………………………………………………………… 

 

 

VIZĂ FINANCIAR, 

 

 

 

 

 

 Primăria oraş Târgu Frumos                                                                        Dată în faţa noastră 

 Judeţul Iaşi                                                                                                   Data………….……….. 

 

  

 Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………………, 

domiciliat(ă) în oraşul …………………………….., str. …………………………………………, nr. 

………………, bl. …………, sc. …………, ap. …………, legitimat cu actul de identitate seria 

……., nr. …………., eliberat de poliţia …………………………, la data de ………...……, declar pe 

propria răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii neadevărate că deţin 

(nu deţin) ……………….. ha, situate pe teritoriul …...…………………….. 

........................................................................................................................................................... 

 

 

     Data                                                                                                                              Semnătura 


