ANEXA Nr. 2:
Direcţia pentru agricultură şi Declaraţie de defrişare a viţei de vie şi cerere pentru
dezvoltare rurală
eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor
viticole Campania ...............................

Nr. înregistrare
Data .......... / ................

A. Situaţia fermei:
Judeţul ......................; comuna/oraşul ......................; satul .........................;
cod poştal ..............................; podgoria .........................; centrul viticol ..................;
Arealul delimitat pentru DOC ....................................................................................
B. Datele personale ale proprietarului parcelei viticole
CNP/CUI/CF/ ............................................... Nume şi prenume/ ..................................
Denumirea ..................................................... Telefon ...................................................
Fax ............... e-mail ..................... Judeţul ...................... comuna/oraşul .......................
Satul ..................... Bdul .............................. Str ........................ Nr .............................
Bloc ......... Scara ............ Apart. .......... Sector .......
C. Datele personale ale cultivatorului parcelei viticole:
CNP/CUI/CF/ .................................... Nume şi prenume/ .........................................
Denumirea ....................................... Telefon ............................................................
Fax .............. e-mail ................... Judeţul .................... comuna/oraşul .......................
Satul .................. Bdul. ............................ Str. ............................ Nr. ........................
Bloc ......... Scara ............ Apart. .......... Sector .......
D. Tipul de exploataţie
|_| directă |_| arendă |_| concesiune |_| închiriere

E.Caracteristici ale plantaţiei de viţă de vie defrişată

Nr. tarla
(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. parcelă
cadastrală

Total (T)
Parţial (P)

Suprafaţa
ha (cu 2
zecimale)

Anul
plantării

Nr. butuci

Soiul/
soiurile şi în
%

Tipul de
conducere
- spalier
- araci
- liber

F. Semnătura cultivatorului:
Declar că via menţionată la pct. E înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole a fost defrişată în ziua de ...........................
luna .............. anul ................ şi solicit eliminarea parcelei viticole respective din
Registrul plantaţiilor viticole
Localitatea ................................ Data .....................
Semnătura proprietarului
Semnătura cultivatorului
G. Raport tehnic al inspectorului teritorial al ISCTV:
Ţinând cont de defrişarea declarată la pct. F a plantaţiei ale cărei caracteristici sunt conform pct. E, certific faptul că sa realizat defrişarea
Semnătura ................................... Data ............................ Ştampila .....................................
H. Inspectorul teritorial al ISCTV:
Prezenta cerere fiind analizată şi verificările fiind efectuate imediat, parcela ale cărei caracteristici figurează la punctul
E are dreptul individual de replantare până la campania viticolă .................. cu condiţia să fie îndeplinite prevederile
din dispoziţiile şi normele juridice ale legislaţiei vitivinicole
Localitatea ..................................... Data ...................
Semnătura ..................... Ştampila

