
 
 
 
 

 DOAMNA PRIMAR 
 

 Subsemnatul(a)/Subscrisa PFA/ÎI/ÎF ____________________________________________, 
domiciliat(ă)/cu sediul profesional în localitatea _______________________________________, 
str. _____________________________________, nr. ___________, judeţul __________________, 
prin imputernicit/administrator__________________________identificat(ă) prin _______________ 
seria _________, nr. ______________, CNP/CUI _____________________________________, 
eliberat(ă) de ___________________________________________________, vă rog sa-mi aprobaţi 
eliberarea/vizarea atestatului de producător şi carnetului de comercializare pentru vânzarea 
următoarelor produse agricole şi cantităţi ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Anexez în copie certificată conform cu originalul, următoarele înscrisuri: 

 act identitate; 
 adeverinţa înscriere în registrul agricol pe anul în curs a suprafeţelor de teren şi a produselor 

agricole 
 actele de proprietate teren (titlu de proprietate, contract de vânzare – cumpărare, contract de 

donaţie, contract de întreţinere, hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă); 
 acte de folosinţă (contract de arendă, contract de comodat, contract de închiriere, contract de 

concesiune) dacă există; 
 Plan de Amplasament şi Delimitare al Imobilului conform realităţii din teren semnat şi ştampilat 

de o persoană autorizată, ce cuprinde categoria de folosinta si construcţiile existente pe fiecare 
lot de teren  

 adeverință extravilan actualizată şi certificat de nomenclatură stradală pentru teren intravilan; 
 pentru fiecare imobil, extras de Carte Funciară nu mai vechi de 30 zile (certificat privind 

identificarea numarului cadastral şi a cărţii funciare, dacă nu există infiinţată carte funciară); 
 avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale 

din agricultură înregistrată la Primaria Craiova 
 în situaţia în care nu detin avizul consultativ, solicit obţinerea acestuia de la Direcţia pentru 

Agricultură Dolj, potrivit Legii nr. 145/2014 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal, că produsele, producţiile 

estimate şi cantităţile destinate comercializării pentru care am solicitat eliberarea/avizarea 
atestatului de producător sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, 
după caz, pe care le am inregistrate în Registrul Agricol conform adeverintei ataşate. 

 certificat constatator actualizat si CUI, eliberate de Oficiul Registrul Comertului pentru petenti 
persoane fizice şi persoane fizice comerciante, precum şi actul de identitate al întreprinzătorului 

Cunosc faptul că nu se eliberează atestat de producător şi carnet de comercializare dacă nu s-
a eliberat de Primăria Craiova adeverinţă pentru înscrierea/actualizarea înscrierii în registrul 
agricol pe anul în curs pe numele proprietarului terenurilor utilizate.  
Cunosc faptul ca există taxa aprobata de Consiliul Local Craiova pentru eliberarea actului solicitat. 
 Declar sub sancţiunea codului penal, că prezentele înscrisuri ataşate sunt conforme cu 
originalul, prin înscrierea menţiunii conform cu originalul, înscrierea în clar a numelui şi prenumelui 
şi a semnăturii olografe. 
 (In situatia depunerii cererii prin mandatar, trebuie anexată procura de reprezentare, actul de 
identitate al mandatarului şi certificat eliberat de notarul public privind nerevocarea procurii).   
   
        Data,                           Nr. Pagini depuse_______                   Semnătura, 

 
 
 

Se numerotează obligatoriu paginile înscrisurilor depuse. În caz contrar Primaria nu 
răspunde de lipsa înscrisurilor  

                                                                                                                               FO 20.01.04 
DOAMNEI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

       Declar ca sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în cerere să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul 
European nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date în scopul realizării operaţiunilor solicitate. 



 


