
Oraşul Târgu Frumos 

Nr._________ din ________________ 

DECLARAŢIE 

pentru completarea Registrului Agricol 

 Subsemnatul/subsemnata_______________________________, CNP____________________________, 

domiciliat/ă în _______________________________, str. __________________________________, nr. _____,       

bl. ______, sc. _____, et. _____, judeţul________________________, depun prezenta declaraţie, pe propria 

răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii neadevărate, în vederea completării 

Registrului Agricol, act oficial de bază conform O.G. nr. 28 din 27 august 2008: 

 

Cap. I. Componenţa gospodăriei: 

Numele şi prenumele membrilor gospodăriei Cod numeric personal Sex Grad de rudenie 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

Cap.II: a) Terenuri aflate în proprietate 

Categoria de teren 
În oraşul Târgu Frumos 

-  metri pătrați-  
Alte localităţi  

- metri pătrați - 
Total  

- metri pătrați -  

Arabil    

Păşuni naturale    

Fâneţe naturale    

Livezi    

Vii    

Grădini familiale    

Fond forestier    

Curți construcții    

Terenuri neproductive    

Ape și bălți    

 

Cap. III. Modul de utilizare a suprafeţei agricole situate pe raza orașului Târgu Frumos 

 Suprafaţa agricolă în proprietate:__________________: 

a. Suprafaţa agricolă primită: b. Suprafaţa agricolă dată: 

- în arendă: - în arendă: 

- în parte: - în parte: 

- în asociere: - în asociere: 

- cu titlu gratuit: - cu titlu gratuit: 

- în concesiune: - în concesiune: 

- închiriere: - închiriere: 

- sub alte forme: - sub alte forme: 



 

Cap. IV: a) Suprafaţa  agricolă situată pe raza oraşului Târgu Frumos – culturi în câmp 

 

Cultura 
Suprafața 

Cultura 
Suprafața 

ha ari ha ari 

Grâu   Floarea soarelui   

Secară   Rapiță pentru ulei   

Orz   Soia boabe   

Ovăz   Legume în câmp: total   

Porumb boabe   Pepeni verzi   

Mazăre boabe   Pepeni galbeni   

Mazăre păstăi   Lucernă   

Fasole boabe   Alte culturi   

Fasole păstăi        

Sfeclă de zahăr      

Cartofi      

 

 

Cap. IV: b2) Suprafaţa  cultivată în solarii pe raza oraşului Târgu Frumos  

 

Cultura Metri pătrați Cultura Metri pătrați 

Varză albă  Vinete  

Varză roșie  Ridiche de lună  

Gulii și gulioare  Dovlecei  

Salată verde  Ciuperci  

Spanac  Flori  

Roșii  Răsaduri   

Castraveți  Alte culturi  

Ardei    

 

 

Cap. IV: c) Suprafaţa  cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale pe raza oraşului Târgu Frumos  

 

Cultura Metri pătrați Cultura Metri pătrați 

Varză albă  Usturoi  

Salată verde  Ceapă  

Spanac  Sfeclă roșie  

Roșii  Ridiche de lună  

Castraveți  Alte legume rădăcinoase (hrean, 

ridichi negre, pătrunjel, păstârnac, etc.) 
 

Ardei  Legume pentru frunze (pătrunjel, 

mărar, leuștean, lobodă, etc.) 
 

Vinete  Mazăre păstăi  

Dovleci  Fasole păstăi  

Dovlecei  Porumb zaharat  

Morcovi   Cartofi  

Telină rădăcină  Alte legume  

 

 

 



Cap. V: a) Numărul pomilor răzleți pe raza orașului Târgu Frumos – bucăți 

 

Pomi  

fructiferi 

Pomi pe 

rod 

Pomi 

tineri 

Pomi 

Fructiferi 

Pomi pe 

rod 

Pomi 

tineri 

Pomi 

fructiferi 
Pomi 

pe rod 

Pomi 

tineri 

Meri   Cireși   Nuci   

Peri   Vișini   Aluni   

Piersici   Pruni   Alți pomi   

Caiși și zarzări   Nectarini      

 

Cap. VI. Suprafaţa efectiv irigată în câmp, situată pe raza orașului Târgu Frumos  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Cap. VII. Animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii 
 

Specia/categoria de animale Capete Specia/categoria de animale Capete 

Bovine  - total -  - porcine peste 110 kg  

- vaci pentru lapte  - scroafe montate  

- viței  Cabaline – total -  

- tauri de reproducție autorizați  - cabaline de muncă peste 3 ani  

Ovine  - total -  - armăsari de reproducție autorizați  

- oi femele   Iepuri – total -   

- mioare montate  - iepuri femele pentru reproducție  

- tineret sub un an (miei)  Păsări – total -   

- berbeci de reproducție   - găini – din care  

Caprine – total -  - găini ouătoare  

- capre  - curci  

- țapi  - rațe  

- tineret  - gâște  

Porcine – total -   - struți  

- purcei sub 20 kg  Familii de albine -   

- porcine între 20 – 50 kg  Alte animale domestice  

- porcine între 51 – 80 kg    

- porcine între 81 – 110 kg    

 

Cap. VIII. Evoluţia efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate  
 
Specia de 

animale 

Animale 

obținute 

din fătări 

Cumpărări Vânzări Tăieri Animale 

moarte 
Specia de 

animale 

Animale 

 obținute  

din fătări 

Cumpărări Vânzări Tăieri Animale 

moarte 

Bovine      Cabaline      
Ovine      Iepuri      
Caprine      Păsări      
Porcine      Familii 

albine 
     

 

Cap. IX. Utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică 

existente la începutul anului - bucăți 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Cap. X. Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate în oraşul Târgu Frumos: 

 _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



 Cap. XI. Construcţii existente pe raza localităţii 

Clădiri cu destinaţia de locuinţă:                                        Grajduri: __________mp 

a. Suprafaţa construită: ____________   Pătule: ____________mp 

Material de constr.: _____________   Magazii, hambare pentru cereale: ______mp 

Anul dării în folosinţă: __________   Şură, fânar: ________mp 

b. Suprafaţa construită: ____________   Remize, şoproane: __________mp 

Material de constr.: _____________   Garaje: __________ mp 

Anul dării în folosinţă: __________   Alte clădiri şi constr. anexe: _________mp 

Cap. II b)  Identificarea pe parcele a terenurilor în proprietate: 

Nr. 

crt. 
Denumire tarla/ parcelă sau 

strada 

Suprafaţa Localizare parcelă Categoria 

de 

folosinţă 

Nr. bloc 

fizic 
Intravilan Extravilan Nr. top. 

Nr. cad. 
C.F. 

ha ari ha ari 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
 

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

Târgu Frumos în vederea completării/actualizării registrului agricol pe suport de hârtie și în format electronic Am fost 

informat că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

         

MENTIUNI: 

- Se vor depune copii ale actelor de stare civilă pentru toți membrii gospodăriei (CI/BI, certificate de naștere, 

certificat de căsătorie, certificate de deces unde este cazul). 

- Se vor depune documentele doveditoare pentru: 

              -  terenurile aflate în proprietate; 

              -  suprafața agricolă primită; 

              -  suprafața agricolă dată. 

 

 

 

 

 

 

              Data:                                                                                                                        Semnătura, 

      _______________                                                                                                    __________________ 


