
 Nr. ___________ din _______/_________/2022 

Domnule Primar, 

 Subsemnatul(a) __________________________________________, domiciliat(ă) în 
localitatea ___________________, orașul _____________________, str. 
________________________, nr. _________, sc. ___, bl. _____, et. ______, ap. ______,  jud. 
________________, posesor(oare) a(l) B.I./C.I. seria ______ , nr.______________, având CNP 
________________________, vă rog sa binevoiți eliberarea unei adeverințe  care să 
adeverească conform datelor din registrul agricol suprafața de teren pe care o utilizez și 
anume : în proprietate - ________ ha , în arendă- _________ ha, sub alte forme- _________ 
ha. 

• Declar ca adeverința îmi folosește la APIA în vederea depunerii cererii unice de plată, 
iar terenul declarat nu este înstrăinat ; 

• Teren exploatat pe raza UAT Ștefănești : 
 

Nr Tarla Parcela Suprafața 
utilizată 

Act proprietate 
(Nr/dată) 

Cultura 
 înffinţată 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

  

Nr. telefon ___________________ 

 

             Data                                                                                                    Semnătura, 

_____/______/2023                                                                                      



În vederea eliberării adeverinței solicitate anexez următoarele 

documente ce fac dovada utilizării terenului: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. ________________________________ 

INFORMARE  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Primăria Orș. Ștefănești, județul Botoșani, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal din prezenta 

cerere prin mijloace automatizate/manuale, destinate îndeplinirii obligațiilor legale.   

Este necesar să ne furnizați datele deoarece refuzul dvs. determină imposibilitatea soluționării cererii. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator dar pot fi comunicate și altor instituții, societăți sau 

terți, în baza și în limitele prevederilor legale. 

Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, cu 

respectarea legislației în vigoare. 

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificarea 

și ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi 

supus unui proces individual automatizat. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, 

datată şi semnată la sediul primăriei sau la adresa de e-mail: primaria@stefanesti-bt.ro  

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa ANSPDCP și justiţiei.  

Datele dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate. 

 

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: SC CISIF BUSINESS PARTNER SRL, CUI: 

39473594, e-mail: office@responsabil-dpo.ro. 

 

 

Subsemnatul................................................................., prin prezenta declar că am fost informat că datele cu 

caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

 

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de Primăria 

Orș. Ștefănești cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.  

 

 

Data.................... 

Semnătura.................... 

mailto:primaria@stefanesti-bt.ro

