
 
 VIZAT  S.A.F.F.  

  Registrul agricol din Primăria Comunei Mușetești 
                                                                                                             Adresa  ................................................. vol. ........, poziţia .............. 
                                                         Data....................... / Semnătura funcţionarului ................................. 

 
   Către, 

Primarul din Primăria Comunei Mușetești 
 

 

  CERERE 
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 
  Subsemnatul (a).........................................................domiciliat (ă) în localitatea .........................., 
str. ............................................. nr…., bl. ……., sc. ......, et. ......, ap….., telefon………………............,  
judeţul ....................................., posesor al C.I./B.I. seria...... nr. .........................., cod numeric personal      
(CNP) ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀, eliberat de ……………......................, vă rog să-mi 
aprobaţi eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, în vederea exercitării 
actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în 
ferma/gospodăria proprie,  pentru următoarele produse  agricole: 

 

  Produse* 
vegetale 

Suprafaţa 
cultivată 

Producţia 
estimată a fi 

destinată 
comercializării 

(kg, buc) 

 
 

  Produse** 
zootehnice 

Număr, 
efective/ 

cutii viermi 
 de mătase/ 

familii albine 

Producţia 
estimată a fi 

destinată 
comercializării 

(kg, buc) 
ha ari 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
*) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de 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. 
    **) 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 sancţiunile prevăzute de art. 326 din Codul penal, faptul 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. 
 



 
 
 
 
 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) : 
 
Date identificare soţ/soţie, rude/afini de grad. I 
 
Numele, prenumele....................................................... CNP ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀ 
 
Adresa:……………………………………………………………………………………………………  
 
 
Numele, prenumele....................................................... CNP ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀ 
 
Adresa:……………………………………………………………………………………………………  
 
 
Numele, prenumele....................................................... CNP ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀ 
 
Adresa:……………………………………………………………………………………………………  
 
 
   Anexez la cerere: 
- copia atestatului de producător Seria …..  Nr. ………………….; 
- copia actului de identitate (B.I./C.I) a producătorului agricol titular al atestatului de producător,  
  a soţului/soţiei, rudelor (părinţi şi copii) /afinilor de gradul I, după caz; 
- autorizaţie DSV, pentru produsele procesate (după caz); 
- dovada plății pentru eliberarea carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 
Am luat la cunoştinţă faptul că trebuie să restitui primăriei carnetele utilizate, conţinând al 

treilea exemplar al filelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora. 
 
 
 
 

               ...................................                                                              ................................ 
                   (data)                                                                                  (semnătura)                                                          

 
 
 
 




