
Nr. înregistrare …….……………….… 

 

CĂTRE  PRIMARUL  

U.A.T. Vatra Moldoviţei 
 

 

CERERE 

 eliberare CARNET DE 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 numar de ___________   carnet/e de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014, Art.8, alin. 3,  

pentru următoarele produse: 

 

 
Produsul* 

Suprafaţa de 

teren 

exploatată 

Producţia 

estimată a fi 

destinată 

comercializă

rii (kg, buc.) 

 
Produsul** 

Număr, 

efective/ 

familii de 

albine 

Producţia estimată 

a fi destinată 

comercializării 

(kg, buc.) ha ari 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
*Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale şi de unde sunt rezultate: culturi de câmp, spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, 

păşuni şi fâneţe, conserve de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz. 

** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, apicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

              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 II ) care locuiesc şi se gospodăresc împreună:  

1. ______________________________________, având C.I./B.I., seria _____, nr. _______, cu CNP _______________________, adresa 

____________________________________________________ 

2. _____________________________________, având C.I./B.I., seria ____, nr. ________,cu CNP _______________________, adresa 

____________________________________________________ 

3. _____________________________________, având C.I./B.I., seria ____, nr. ________,cu CNP _______________________, adresa 

____________________________________________________  

                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 II).  

Alăturat, anexez în xerocopie: 

o actele de identitate pentru persoanele mai sus menționate; 

o Atestatul de producător; 

o Document emis prin Ord. ANSVSA nr. 111/2008 emis pentru  produsele şi subprodusele de origine animală, sericicole, apicole, 

inclusiv animale vii, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale 

 

               …………………………..                                                                           ……………………………………..  

                                 (data)                                                                                                            (semnătura) 


