ANEXA nr. 3: CERERE de modificare a datelor parcelelor
viticole înregistrate în R.P.V.
Cerere de modificare a datelor parcelelor viticole înregistrate în R.P.V.
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
................

Solicitare de:

|_| modificarea datelor
|_| schimbarea cultivatorului
parcelei/parcelelor viticole

Motiv:

|_| greşeală |_| situaţie nouă

Înregistrare D.A.J.
Nr. ......../.............

Caracteristici ale parcelelor viticole înregistrate:
Date înregistrate

A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:
CNP/CUI/CIF/....................
Numele şi prenumele/Denumirea ............................
Comuna/Oraşul/Satul ..............., str./bd. .............. nr. ........,
bl. ......., sc. ......., ap. ......, sectorul ....... judeţul ...................
Telefon .........., fax ......., e-mail ...............
Tip exploataţie:
|_| exploatare directă; |_| arendă;
|_| concesiune; |_| închiriere |_| altele

B. Adresa exploataţiei:
Judeţul ............., comuna/oraşul/satul/localitatea ....................
codul poştal ......... podgoria .................... centrul viticol .....................
Arealul delimitat pentru DOC/IG ................ tipul plantaţiei (destinaţia producţiei): vin fără DOC şi fără IG, vin varietal, vin cu IG, vin cu DOC
C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol
Numele şi prenumele:
Data ...............
Semnătura .................... Ştampila ..............
D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie înregistrate în R.P.V.

Nr. tarla
(poligon)

Nr. bloc
fizic

Nr. parcele
cadastrale

CNPV
parcele

Total (T)
Parţial (P)

Tipul
- vin fără DOC şi
Soiul/Soiurile
fără IG, vin
şi în %
varietal
- vin cu IG
- vin cu DOC

Nr. butuci

Anul plantării

Suprafaţa
(cu două
zecimale)
- ha -

Total suprafaţă:
Modificări - a se completa numai datele care se modifică
Date modificate

A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:
CNP/CUI/CIF/..........................
Numele şi prenumele/Denumirea .....................
Comuna/Oraşul/Satul .................
Str./Bd. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul .........., judeţul .............
Telefon ......... fax ......... e-mail ...............
Tip exploataţie:
|_| exploatare directă; |_| arendă;
|_| concesiune; |_| închiriere |_| altele
B. Adresa exploataţiei:
Judeţul ............. comuna/oraşul/satul/localitate ........., codul poştal ..........., podgoria ............, centrul viticol
...............,
arealul delimitat pentru DOC/IG .............., tipul plantaţiei (destinaţia producţiei): vin fără DOC şi fără IG,
vin varietal, vin cu IG, vin cu DOC
C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol
Se certifică/Nu se certifică modificarea datelor
Numele şi prenumele: ................................
Localitatea ........................ Data ................

D. Caracteristici modificate ale plantaţiei de viţă-de-vie

Nr. tarla
(poligon)

Nr. bloc
fizic

Nr. Parcela
cadastrală

CNPV
parcele

Total (T)
Parţial (P)

Tipul
- vin fără DOC şi
Soiul/Soiurile
fără IG, vin
şi în %
varietal
- vin cu IG
- vin cu DOC

Total suprafaţă:
Cultivatorul actual
Semnătura/Ştampila

Nr. butuci

Anul plantării

Suprafaţa
(cu două
zecimale)
- ha -

Data ...........................
Acest formular va fi însoţit de documente justificative.

