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      Avizat,                                                                                  Verificat şi operată înscrierea în registrul agricol, 
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI                                                conform prevederilor H.C.L. nr. 4/31.01.2009                     

c.j. Adrian Constantin GĂITAN                                                                                           REFERENT 
          Ilona BUZEA 

Către, 
Primăria comunei Vama Buzăului, 
Subsemnatul(a)_________________________________________________________ domiciliat(ă) 

în _______________________________________, str. _________________________________________, 

nr. ____________, judeţul ____________________, 

vă rog să binevoiţi a rectifica în registrul agricol, următoarele: 

1. Din teren agricol -  arabil în suprafaţă de ____________, situat în _____________________ 

_____________________, identificat în C.F. ____________________________, nr. topo. _____________; 

în teren agricol - fâneaţă cu suprafaţa de ____________, situat în  ________________________________ 

_____________________, identificat în C.F. ____________________________, nr. topo. _____________; 

2. Din teren agricol -  fâneaţă în suprafaţă de ____________, situat în  _______________________ 

_____________________, identificat în C.F. ____________________________, nr. topo. _____________; 

în teren agricol - arabil cu suprafaţa de ____________, situat în  _________________________________ 

_____________________, identificat în C.F. ____________________________, nr. topo. _____________; 

3. Din teren forestier în suprafaţă de ____________, situat în ______________________________, 

identificat în C.F. (Titlul de proprietate) _________________________, nr. topo. (UP/UA) _____________; 

în teren forestier cu suprafaţa de ____________, situat în _____________________________________, 

identificat în C.F.(Titlul de proprietate) __________________________, nr. topo.(UP/UA) _____________; 

4. Din construcţii (casă de locuit/anexe gospodăreşti) în suprafaţă de ____________, situate în 

satul   _____________________________, str. ___________________________, nr. _______________, 

identificate în C.F. ______________________________, nr. topo._____________; 

în construcţii (casă de locuit/anexe gospodăreşti) cu suprafaţa de ____________, situate în satul   

_____________________________, str. ___________________________, nr. _______________, 

identificate în C.F. ______________________________, nr. topo._____________; 

Anexez prezentei cereri de rectificare, documentaţia ______________________________________/ 

schiţa topografică întocmită de ____________________________________________________________. 

Cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii, menţionez faptul că semnăturile 
vecinilor de hotar de pe documentaţia anexată prezentei sunt autentice. 

Cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, declar că cele solicitate anterior 
corespund cu realitatea din teren. 
Vă mulţumesc. 
Vama Buzăului 

___________________________                                              __________________________________ 
(data)                                                                                                   (semnătura) 


