
Documentele care vor însoți declarația pentru completarea registrului agricol 

pentru persoanele fizice 

 

Înscrierea în registrul agricol a terenurilor: 

 Document din care să rezulte că sunteți proprietarul imobilului teren care urmează 

să fie înscris în Registrul agricol (Titlu de proprietate, Contract de vânzare 

cumpărare, Certificat de moştenitor, Act de partaj voluntar, Contract de donaţie, 

etc. ) – în original şi copie; 

 Extras de carte funciară şi planul de ampasament şi delimitare al imobilului- în 

cazul în care   s-a făcut înscrierea în cartea funciară, în copie; 

 Acte de identitate pentru  toţi membrii gospodăriei care vor fi înscrişi în Registrul 

Agricol - în copie. 

 

Înscrierea în registrul agricol a  apicultorilor sau crescătorilor de animale: 

 Fișă de sănătate pentru animale/familii de albine vizată de medicul veterinar sau 

adeverință eliberată de medicul veterinar din care să rezulte  numărul de 

animale/familii de albine . 

  Act de proprietate sau  folosință al imobilului teren unde creșteți și îngrijiți 
animalele (Titlu de proprietate, Contract de vânzare cumpărare, Certificat de 

moştenitor, Act de partaj voluntar, Contract de donaţie, Contract de arendă, 

Contract de comodat, Contract de închiriere, etc. ) – în original şi copie; 

 Acte de identitate pentru  toţi membrii gospodăriei care vor fi înscrişi în Registrul 

Agricol - în copie. 

 

Documentele care vor însoți declarația pentru completarea registrului agricol 

pentru persoanele juridice 

 

Înscrierea în registrul agricol a terenurilor: 

 Document din care să rezulte că sunteți proprietarul imobilului teren care urmează 

să fie înscris în Registrul Agricol– în original şi copie; 

 Extras de carte funciară şi planul de ampasament şi delimitare al imobilului- în 

cazul în care   s-a făcut înscrierea în cartea funciară, în copie; 

 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Comerţului – în copie 

 Împuternicire pentru persoana care declarădatele specifice Registrului Agricol 

 Act de identitate pentru reprezentantul legal sau persoana împuternicită să declare 

datele specifice Registrului Agricol - în copie. 

 

Înscrierea în registrul agricol a  apicultorilor sau crescătorilor de animale: 

 Fișă de sănătate pentru animale/familii de albine vizată de medicul veterinar sau 

adeverință eliberată de medicul veterinar din care să rezulte  numărul de 

animale/familii de albine . 



  Act de proprietate sau  folosință al imobilului teren unde creșteți și îngrijiți 
animalele  

 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Comerţului – în copie 

 Împuternicire pentru persoana care declarădatele specifice Registrului Agricol 

 Act de identitate pentru reprezentantul legal sau persoana împuternicită să declare 

datele specifice Registrului Agricol - în copie. 
 

 

 

Aceste documente vor fi însoţite de un dosar de încopciat.                     

 
 


