
 
 
 
 

 

 
 DOAMNA PRIMAR 

 
Subsemnatul(a)/Subscrisa SC/PFA/ÎI/ÎF _______________________________________________, 
domiciliat(ă)/cu sediul în localitatea __________________________________________________, 
str. _____________________________________________________, nr. ______________, judeţul 
____________________, prin împuternicit/administrator________________________________act 
de identitate _______________________ seria _____________, nr. ______________________, 
cod numeric personal/CUI _____________________________________________________, 
eliberat de __________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi 
înregistrarea contractului de arendă/contract de comodat/alte acte juridice de transmitere a 

folosinţei terenului 
Anexez următoarele înscrisuri: 
 - contract de arendare sau după caz contract de comodat/concesiune sau act de transmitere a 
uzufructului, uzului -  în trei exemplare originale 
Anexez în copie certificată conform cu originalul, următoarele înscrisuri: 

 acte de identitate ale arendatorilor/comodanţilor/proprietarilor şi ale 
arendaşilor/comodatarilor/utilizatorilor; 

 adeverinţa de înscriere în registrul agricol pe anul în curs a suprafeţelor de teren ce fac 
obiectul folosinţei, eliberată pe numele proprietarului terenului (persoana care transmite 
folosinţa). Cunosc faptul că nu se va înregistra contractul de arendă/comodat/alte 

forme juridice, în lipsa ataşării adeverinţei de înscriere în registrul agricol pe 

numele proprietarului a terenului transmis în folosinţă, eliberată pentru anul în 

curs. 
 pentru petenţi persoane juridice/întreprinzători, certificat constatator actualizat, CUI 

eliberate de Oficiul Registrul Comertului, actul de identitate al 
administratorului/întreprinzătorului, şi după caz, împuternicirea de reprezentare eliberată 
de administrator/întreprinzător 

  
 Declar sub sanctiunea codului penal, că prezentele înscrisuri ataşate sunt conforme cu 

originalul, prin înscrierea menţiunii conform cu originalul, înscrierea în clar a numelui şi prenumelui 

şi aplicarea semnăturii olografe. 
 (In situaţia depunerii cererii prin mandatar, trebuie anexată procura de reprezentare, actul de 
identitate al mandatarului şi certificat eliberat de notarul public privind nerevocarea procurii, 
eliberat cu cel mult 30 de zile fata de data depunerii la Primarie).   
  
     Data,                                     Nr. Pagini depuse_______                   Semnătura, 

 

 

 

 

 

Se numeroteaza obligatoriu paginile inscrisurilor depuse. In caz contrar Primaria nu 

raspunde de lipsa inscrisurilor  
 

FO 20.01.05 

 

 

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. 



 


