
PRIMARIA IP-NR. INREG. / DECLARAŢ IE
Privind datele despre gospodă ria individuală în vederea completă rii registrului agricol ANUL 20___

NR.IDENTIFICARE APIA – RO |__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Persoane juridice -
Cap. 1. Componenţa gospodă riei

Denumirea unităţ ii ......................................................................................................................................................................................
Judeţul ......................................................................................................................................................................................................
Localitatea2) .......................................................................................................................... COD SIRUTA |_|_|_|_|_|_|
Strada ......................................... nr....................... bloc nr. ... scara ................................ etaj ................. apartament nr............................
Reprezentantul legal al unităţ ii cu personalitate juridică care are teren în proprietate
- Numele şi prenumele: .................................................................................. Domiciliul stabil: ........................................................................
- Localitatea) .................................................................. ........................... COD SIRUTA |_|_|_|_|_|_|
- Strada ................................... nr....................... bloc nr. ... scara ................................ etaj ................. apartament nr............................

Denumirea subunităţ ii .........................................................................................................
Sediul/Localitatea2) ..................................................................................................................................
Strada ......................................... nr....................... bloc nr. ... scara ................................ etaj ................. apartament nr............................
Codul exploataţiei |_|_|_|_|_|_| Nr. unic de identificare ID: RO |_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod Unic de Identificare (CUI/COD FISCAL) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PADURE

Denumire
Unitatea

de
producţie

(U.P.)

Unitatea
amenajistică

(u.a.)

Suprafaţa
- ha -

Total
Din care
Vârsta
> 20 de

ani

Cap. 2. Terenuri în proprietate

Nr.
crt. Denumirea parcelei Cultura

cultivata

Nr.
Bloc
fizic

C.F. /
nr.
top.

Intra
vilan

Extra
vilan

Suprafaţa - ha -
TotalArabil Păşune Fâneţe Vii Livezi Curţi,

constr. Gră dini Ape şi
bă lţi

Degrad
ate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Total X X X X X
Cap. 3. Modul de utilizare a suprafeţei agricole situată pe raza localităţ ii

Nr.
Crt.

Nr.
Bloc
fizic

Suprafaţa agricolă în
proprietate din care:

Suprafaţa agricolă primită /dată
de la cine / către- în arendă - în parte - în asociere - sub alte

forme
Parcela Primită Dată : Dată : Primită Dată : Primită Dată : Primită

Cap. 4.Suprafaţa cultivată în sere şi
solarii pe raza localităţ ii

Cultura m2

Total
Cap.5.Suprafaţa cultivată cu legume în

gră dinile familiale pe raza localităţ i
Cultura m2

Total

Cap.6.Suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţ ii

Cultura Suprafaţa
Ha ari

Grâu
Secară

Orz
Orzaică

Ovă z
Porumb

Floarea soarelui
Sfeclă de zahă r

Cartofi
Tomate
Varză
Ardei

Alte legume
Plante de nutreţ

Plante pentru producerea
de seminţe şi seminceri

Total

Cap.7.Pomi fructiferi pe raza localităţ ii
Specia Pomi ră zleţi

- buc -
Livezi
- ha -

Pomi din livezi
- buc -

Meri
- Jonathan
- Golden Delicios
- Idared
- Starkrimson
- Alte
Peri
- Cure
- Favorita lui Clapp
- Williams
- Alte
Piersici
Caişi şi zarzări
Cireşi
Vişini
Pruni
Nectarini
Nuci
Aluni
Castani
Alţ i pomi
Duzi
Total:



Cap.8. Animale domestice:
Total bovine TOTAL porcine
Bovine femel sub 1 an

Porcine

- purcei sub 20 kg
-din care sub 6 luni - purcei între 20-50 kg
Bovine masculi sub 1 an - porcine între 50-80 kg
-din care sub 6 luni - porcine între 81-110 kg
Bovine femele de 1-2 ani - porcine peste 110 kg

Bovine masculi de 1-2 ani - porcine pentru reproducţie
de peste 50 kg

Bovine masculi de 2 ani şi peste - vieri de reproducţie
autorizaţi

- pentru reproducţie - scroafe
Tauri reproducă tori autorizaţi Iepuri de casă
Bovine Femele de 2 ani şi peste Animale

de blană

- vulpi
- juninci - nurci
- vaci pentru lapte - nutrii
Bubaline Pă să ri total
Bivoli - galinacee

Ovine

- oi fă tă toare - curci
- mioare montate - raţe
- tineri sub 1 an - gâşte
- berbeci - struţi

Caprina
Capre - alte pă să ri
ţapi din care: gă ini ouă toare
tineret montat Familii de albine

Cabaline - total
Din care cabaline de muncă peste 3 ani
-armă sari de reproducţie autorizaţi

Mă gari şi cată ri

Cap. 9. Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe
raza localităţ ii

Denumire Suprafaţa
- ha-

Cantitate
- kg -

Îngrăşăminte naturale
Amendamente
Fungicide
Erbicide2) - total, din care pentru:
- grâu
- porumb

Denumire
Total

din care:
azotoate fosfatice potasice

Supra
faţa
- ha -

Cant.
- kg -

Supra
faţa
- ha -

Cant.
- kg -

Supra
faţa
- ha -

Cant.
- kg -

Supra
faţa
- ha -

Cant.
- kg -

Îngrăşăminte chimice
aplicate - total cod rând (02 +
15)A. Culturi arabile total cod
rând (03 + ... + 14)
Grâu şi secară
Orz + Orzoaică de toamnă
Orzoaică de primă vară
Porumb şi sorg boabe
Floarea soarelui
Rapiţă
Soia boabe
Sfeclă de zahă r
Cartofi - total
Legume - total
Plante de nutreţ - total
Alte culturi în arabil
B. Culturi permanente total cod
rând (16 + ... + 20)
Păşuni naturale
Fâneţe naturale
Vii şi hameişti
Livezi
Alte culturi permanente

Cap.10. Utilaje instalaţii agricole şi mijloace de transport existent.
Denumirea Buc Denumirea Buc

Tr
ac

toa
re Până la 45 CP Combine

autopropu
lsate
pt.recoltat

Cereale pă ioase
Între 46-55 CP Porumb
Între 56-65 cp Furaje
Peste 65 CP Batoze pt. Cereale pă ioase

Motocultoare Combine pt.rec sfeclă de zahă r
Motocositoare Dislocatoare pt. Sfeclă de zah.
Pluguri pentru tractori Maşini de decolect. sfeclă de z.
Pluguri cu tracţiune
animală

Combine şi maşini pt. recoltat
cartofi

Cultivatoare Cositori cu trcţiune mecanică
Grape cu tracţ. Mec. Vindrovere
Combinatoare Prese pt balotat paie şi fân
Semă nă tori
cu trac.
mecanică pt.

Pă ioase Remorci pt. tractori.

prăşitoare Autovehicule pt. transp. mă rfuri
cu capacit peste 1,5 tone

Semă nă tori cu animale Care şi că ruţe
Maşini pt plant. cartofi Încă rcă toare hidraulice
Maşini pt. plant. ră saduri Motopompe pt. irigat
Maşini pt.împrăşt.
îngrăşăminte chimice

Instalaţii pt. muls mecanic
Instalaţii pt. preparare furajelor

Maşini pt.împrăşt.
îngrăşăminte organice

Inst. pt. evacuarea dejecţiilor
Instalaţii/cazan pt.fabricat
ţuică /rachiuMaşini de stropit şi

pră fuit mecanic. Autoturism

Cap.11. Construcţii pe raza localităţ ii

Denumirea
contrucţiei

Anul
construirii

Material de constr.
Beton
armat

Că ră
midă
piatră

Lemn Paiantă
chirpici

Alte
mater

m.p. m.p. m.p. m.p. m.p
Case de locuit.

Grajduri
Pă tule
Magazii
hambare pt.
cereale
Ş ură , fânar
Remize,
şoproane
Garaje
Alte

ATENTIE: LA CORECTITUDINEA DATELOR

Data:_____________________ Semnă tura:___________________

NOTĂ : PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR VA RUGAM PĂ STRAREA DATELOR PENTRU FIECARE GOSPODĂ RIE PENTRU
URMĂ TORUL AN.

MENTIUNI: ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________


