PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*304021*

Nr. _____________ / ______

DECLARAȚIE
privind scoaterea terenurilor din evidenţele registrului agricol şi evidenţele fiscale
Subsemnatul PF/Împuternicit (PF/PJ), ..................................................…………………………….....….., legitimat cu B.I./C.I./A.I. Seria │‗│‗│ nr. │‗│‗│‗│‗│‗│‗│, având C.N.P.│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│, cu domiciliul în judeţul ........................,
localitatea
................................,
sectorul
.........,
str.
........................................
nr.
..........,
bl..............,
sc.
..........,
et.
...........,
ap.
.........,
telefon
.....................................................,
adresă
de
email ...........................................................................................................................................................,
Subscrisa (PJ), ..............................................................................., având codul de identificare fiscală │‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│, cu sediul social în judeţul ............................, localitatea ......................................., sectorul ........,
str. ............................................................................. nr. ............., bl. ............, sc. .........., et. ......., ap. ......., telefon ...................................................., fax ........................., adresă de e-mail ......................................................................................................., înregistrat la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............................................ la nr ......................................................., în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:

Terenuri
cu
construcţii

Fâneaţă

( E )extravilan( I )Intravilan

Vie
Păşune

Parcela / adresa
unde este situat
terenul

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, in m2

Arabil

Nr. Crt.

1. Începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am înstrăinat un teren situat în Municipiul Cluj Napoca Zona/Str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL
.........,
POZITIA
NR..................,
cota
de
proprietate
………….,
coproprietari:
……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................…
2. Începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am înstrăinat un teren situat în Municipiul Cluj Napoca Zona/Str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ...........,
VOL
.........,
POZITIA
NR..................,
cota
de
proprietate
………….,
coproprietari:
……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................
3. Începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr..............
din ....... / .......... 20......., am înstrăinat un teren situat în Municipiul Cluj Napoca Zona/Str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate ………….,
coproprietari: ……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................
4. Începând cu data de ..... / ........... 20..... prin
actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am înstrăinat un teren situat în Municipiul Cluj Napoca Zona/Str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate
…………., coproprietari: ……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................…
5. Începând cu data de ..... / ...........
20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am înstrăinat un teren situat în Municipiul Cluj Napoca Zona/Str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de
proprietate
………….,
coproprietari:
……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................…

Intrat
ă pe
rod

Neintrat
ă pe rod

Livadă

Intrată
pe rod

Neintrat
ă pe rod

Terenuri cu
ape

Pădure
Până în 20
de ani/cu
rol de
protecţie

Peste 20
de ani

Cu
amenajare
piscicolă

Fără
amenajare
piscicolă

Drumuri şi
căi ferate
Terenuri
neproduct.
Liber

Ocup

Rang
localit

Z
O
N
A

1
2
3

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

*304021*

Timp estimativ de completare: 10 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea
prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.

PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*304021*

Nr. _____________ / ______

4
5
Totodată,
în
vederea
efectuării
de
înregistrări/modificări
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

în

registrul

agricol,

declar

următoarele:

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ...............................................................
Anexez la prezenta declarație copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
1…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..
7…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..

5…………………………………………………………..

8…………………………………………………………..

3…………………………………………………………..

6…………………………………………………………..

9…………………………………………………………..

□

Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail: ______________________________________________________________

□

Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail

□

Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus

□

Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ............................................

Prenumele şi numele.................................................................

Semnătura olografă..........................................
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prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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