
Doamna Primar,

Subsemnatul(a)  ______________________________________,  domiciliat(ă)

în ____________________, str. _________________________________, nr. ____,

bl.  ____,  sc.  ____,ap.  ___,  solicit  o  adeverinţă  din  care  să  rezulte  că  nu  figurez

înscris(ă)  în  Registrul  Agricol  al  Municipiului  Craiova,  din  anul/anii

____________________ cu teren agricol.

Solicit prezenta spre a-mi servi la ___________________________________.
Ataşez copia actului de identitate certificată conform cu originalul, prin înscrierea menţiunii

conform cu originalul, înscrierea în clar a numelui şi prenumelui şi aplicarea semnăturii olografe. 

Subsemnatul(a) ____________________________________________ declar,

pe propria răspundere, sub sancţiunea codului penal, că nu deţin teren agricol

şi/sau construcţii pe teritoriul administrativ al municipiului Craiova.
(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)

Data, telefon Semnătura,

Doamnei Primar al Municipiului Craiova

             FO 20.01.01

 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.
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