Către
Primarul orașului GHIMBAV
Avizat: data ………………………..
CERERE
Subsemnatul …………………………………………., domiciliat în localitatea …………………,
str. ………………………………………. nr. ……..., judeţul …………………………………., posesor al
cărţii de identitate/B.I. seria …… nr. ………………., cod numeric personal (CNP) …………………….,
eliberat de ………………………..…………, TELEFON _________________ în conformitate cu
prevederile cuprinse în Legea nr.145 / 21.10.2014 , Legea nr.170 / 14.07.2017 şi Ordinul nr.274 /
03.08.2017 şi Ordin nr.20 / 13.01.2015

vă rog să-mi aprobaţi eliberarea / vizarea carnetului de

comercializare a produselor pentru vânzarea următoarelor produse şi cantităţi:
Produsul1

Suprafaţa
cultivată

ha

ari

Producţia estimată a
fi destinată
comercializării
(kg., buc.)

Produsul2

Număr
efective

Producţia estimată a fi destinată
comercializării (kg., buc.)

Date identificare soţ/soţie, rude/afini de gradul I:
Numele, prenumele _______________________CNP ___________________ adresa______________
Numele, prenumele _______________________CNP ___________________ adresa______________
Numele, prenumele _______________________CNP ___________________ adresa______________
SE VA ANEXA CHITANŢĂ ÎN VALOARE DE 15,00 LEI – COST CARNET DE
COMERCIALIZARE conform HCL nr. 196 / 18.12.2017 .
declarând pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal **), că produsele, producţiile estimate şi cantităţile
destinate comercializării pentru care am solicitat eliberarea atestatului de producător sunt obţinute în gospodăria mea, de pe
terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le am înregistrate în Registrul agricol.
Declar că produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale le voi
completa în carnetul de comercializare cu respectarea Ordinul preşedintelui Autorităţii Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei Sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de
înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu
amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare,
depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală cu modificările şi completările ulterioare.

Data ………………….

Semnătura ……………………..

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 legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele
produse de solicitant, după caz.
2
Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, pentru care se solicită emiterea carnetului de
comercializare produselor din sectorul agricol.
Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de
comercializare cu respectarea Ordinul preşedintelui Autorităţii Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008
privind aprobarea Normei Sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor
alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi
comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală cu modificările şi completările ulterioare.
1

