Comuna SÂNANDREI, Str. Tineretului, Nr. 70, cod poștal 307375, Județul Timiș, Tel: 0256 38 35 00,
Fax: 0256 38 38 06, e-mail: office@primaria-sinandrei.ro , www.primaria-sanandrei.ro

Către,
Primarul Comunei Sânandrei
VIZAT
Registrul agicol al localităţii

Data
Numele şi prenumele şi Semnătura funcţionarului

Volum
Poziţia

CERERE
PENTRU ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR
DIN SECTORUL AGRICOL
Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________ domiciliat/ă în localitatea
_______________________ , Str. ___________________________ , Nr. ____ , Bl.___ , Ap. ___ , Et. ___ , Tel.
_______________ , E-mail _________________________, posesor al actului de identitate C.I./B.I. seria_____,
Nr._____________eliberat de _______________________, CNP_____________________, vă rog să îmi aprobaţi
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, în vederea exercitării actului de comerţ
cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie, pentru următoarele produse agricole:

Produsul*

Suprafata de
teren exploatată
Ha

Ari

Producţia
etimată a fi
destinată
comercializării
Kg
Buc

Produse**
zootehnice

Număr
efective
animale/
familii
albine, etc

Producţia
etimată a fi
destinată
comercializării
Kg
Buc

*) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi în câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, conserve de
fructe şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructe şi/sau legume produse de solicitant după caz.
*)Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol.

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea art. 326, a Noului Cod Penal privind falsul în declaraţii că produsele şi producţiile
estimate şi cantităţile destinate comercializării pentru care solicit eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,
sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz, pe carele am înregistrate în registrul agricol.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol va fi utilizat şi de următoarele persoane fizice
(soţ/soţie, rude/afini de gradul I, după caz)
Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Adresa
Strada

Nr.

Ap.

1
2
3
4
5
Declar că am fost informat/ă că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale
instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Primaria comunei
Sânandrei cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.

DATA
____________________

SEMNĂTURA
________________________
1

