
COMUNA RECEA 
Com.Recea, str. Primăriei, Nr.2 Jud Maramureș, cod postal 437225 

Tel.0262/287240,Fax 0262/287555 
Nr. ______/____________ 

 
CERERE 

 eliberare ATESTAT DE PRODUCATOR 
 

Subsemnatul/a________________________________________, domiciliat/ă în 
localitatea__________________________________, str. _________________________ 
nr. ______, județul ___________________________, tel. ________________________, 
posesor al C.I./B.I., seria ___________, nr. ______________________________ eliberat 
de _________________________________, la data de ___________________, având 
CNP ___________________________, vă rog să-mi aprobați eliberarea atestatului de 
comercializare pentru vanzarea unor produse din sectorul agricol cu cantitățile aferente, 
în cf. cu O.A.P.  nr. 20/2015 și ale Legii nr.145/2014. 
 
1. TEREN DIN GRĂDINĂ 
 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
-produs  _______________; cantitate ________________; suprafață ________________ 
 
2. TEREN ÎN CÂMP 
 
-produs__________; cantitate:_________; tarla-parcelă ___________; supraf. _______ha 
-produs__________; cantitate:_________; tarla-parcelă ___________; supraf. _______ha 
-produs__________; cantitate:_________; tarla-parcelă ___________; supraf. _______ha 
-produs__________; cantitate:_________; tarla-parcelă ___________; supraf. _______ha 
-produs__________; cantitate:_________; tarla-parcelă ___________; supraf. _______ha 
-produs__________; cantitate:_________; tarla-parcelă ___________; supraf. _______ha 
 
3. ANIMALE 
 
-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 
-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 
-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 



-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 
-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 
-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 
-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 
-cat. animale_________; nr. animale_____cantit. prod. animalier______( kg.,litri,nr.etc) 
 
 Declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal, că 
produsele, producțiile estimate și cantitățiile destinate comercializării pentru care am 
solicitat eliberarea atestatului de producător sunt obținute în gospodăria mea, de pe 
terenurile, ori de la animalele, după caz, pe care le am înregistrate în Registrul agricol al 
Primăriei Comunei Recea. 
 Alăturat,anexez în xerocopie următoarele documente: 
 - actul de identitate; 
 - acte doveditoare ale terenului/ terenurilor utilizate ( titlul de proprietate, contract 
vanzare – cumpărare,casă și terenuri, certificat moștenitor, contract de arendă, donație etc.) 
 
 
 Subsemnatul / Subsemnata, prin semnarea prezentei, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor  mele 
cu caracter personal de către Primăria Recea, în scopul furnizării de servicii publice. 
 Am fost informat că aceste date  vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile în vigoare Regulamentului (UE) 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 
 
 
 
______________       _________________ 
 (data)                    (semnătura) 
 
 
 
 
 



Către        Nr. înregistrare:_____/_____ 
PRIMARUL COMUNEI RECEA 
 
 
 

CERERE 
 eliberare CARNET COMERCIALIZARE 

 
 

 Subsemnatul/a________________________________________, domiciliat/ă în 
localitatea__________________________________, str. _________________________ 
nr. ______, județul ___________________________, tel. ________________________, 
posesor al C.I./B.I., seria ___________, nr. ______________________________ eliberat 
de _________________________________, la data de ___________________, având 
CNP ___________________________, vă rog să-mi aprobați eliberarea unui carnet de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, în conformitate cu prevederile O.A.P. 
nr. 20/2015 și ale Legii nr.145/2014. 
 
 Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol va fi eliberat pentru 
subsemnatul/a, precum și pentru următorii  membri din componența gospodăriei mele 
( soț/soție, rude/afini de gradul I ): 
 
1. _____________________________________________, având C.I./B.I., seria ______, 
nr. ______________, eliberat de _____________________________________, la data 
de _________________________, cu CNP _________________________________; 
 
2. _____________________________________________, având C.I./B.I., seria ______, 
nr. ______________, eliberat de _____________________________________, la data 
de _________________________, cu CNP _________________________________; 
 
3. _____________________________________________, având C.I./B.I., seria ______, 
nr. ______________, eliberat de _____________________________________, la data 
de _________________________, cu CNP _________________________________; 
 
 Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal, că 
persoanele pentru care am solicitat eliberarea atestatului de producător sunt membri din 
componența gospodăriei mele( soț/soție, rude/afini de gradul I ), pe care le am înregistrat 
în Registrul agricol al Primăriei Comunei Recea. 
 Alăturat, anexez în xerocopie actele de identitate pentru persoanele mai sus 
menționate. 
 
 Subsemnatul / Subsemnata, prin semnarea prezentei, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor  mele 
cu caracter personal de către Primăria Recea, în scopul furnizării de servicii publice. 
 Am fost informat că aceste date  vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile în vigoare Regulamentului (UE) 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 
 
 
 
______________       _________________ 
 (data)                    (semnătura) 
 
 
 


