
Nr.______/___________                                       DATĂ ÎN FAŢA MEA, pentru registrul agricol

                                                                           SECRETARUL U.A.T._____________________

                                                                                                             Astăzi__________________

                                                                                          Semnătura secretarului______________

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) ________________________________,fiul lui_____________________şi a lui

____________________, născut la data de______________, posesor al CI/BI seria___________

Nr._______________,CNP________________________, în calitate de____________________

ca reprezentant legal al persoanei juridice____________________________________________

cu sediul în____________________________________________, fiind înregistrată la Registrul

Comerţului sub numărul de ordine________________________, sub sancţiunile Codului penal

Referitoare la falsul în declaraţii sub semnătură privată, declar că persoana juridică pe care o

reprezint deţine în proprietate/folosinţă, pe raza localităţii_______________________________

următoarele bunuri imobile:

TERENRUI INTRAVILANE:

Suprafaţă______________________________________________________________________

Amplasament__________________________________________________________________

Act doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă:_____________________________________

_____________________________________________________________________________

Construcţii:

Suprafaţă______________________________________________________________________

Amplasament__________________________________________________________________

Act doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă:_____________________________________

_____________________________________________________________________________



TERENURI EXTRAVILANE:

a) ÎN PROPRIETATE  

Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,

Data___________________

                                                                                        Semnătura declarantului,

                                                                                    _________________________

Act doveditor al dreptului de proprietate:_____________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

b) ÎN FOLOSINŢĂ

                b.1.) ÎN ARENDĂ:

          Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
          Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
          Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
          Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
          Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
          Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,

Conform contractelor de arendare__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

                   



b.2.) ÎN PARTE:

       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,

Conform actelor doveditoare______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

                     b.3.) CU TITLU GRATUIT: 

     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,

Conform actelor doveditoare______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

Data___________________

                                                                                        Semnătura declarantului,

                                                                                    _________________________



                   b.4.) ÎN CONCESIUNE:

       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
       Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,

                     b.5.) ÎN ASOCIERE: 

     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,

Conform actelor doveditoare______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

                 b.6.) SUB ALTE FORME: 

     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,
     Suprafaţa____________, situată în tarlaua________, parcela_____________,

Conform actelor doveditoare______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

Data___________________                                           Semnătura declarantului,



ANEXEZ ÎN COPIE C.I.  ŞI  ACTELE DOVEDITOARE DE PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ
MENŢIONATE MAI SUS.

Drept pentru care dau prezenta declaraţie, pe care o susţin şi semnez.

Data___________________                                           Semnătura declarantului,

                                                                                   ___________________________


