
ANEXA Nr. 2 

 

 
   Nr. ............ data .............. 
  

 

A. DECLARATIE 

  

  Subscrisa: 

   PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ..................................................................., cu sediul în localitatea 

................................, judetul ..............., înscrisa la registrul comertului cu nr. 

.............................., CUI ............................., cod CAEN .........................., cont 

bancar...................................................... deschis la .............................................., reprezentata 

de ....................................................................... CNP ...................................................., 

   declar ca am luat cunostinta de Programul de sustinere a productiei de usturoi si ma oblig sa 

notific în scris DAJ, prin email, fax sau posta, cu privire la existenta culturii si înainte de 

începerea recoltarii în vederea efectuarii verificarilor si a evaluarii productiei înainte de 

recoltare. 

   Declar ca suprafata cultivata cu usturoi pentru care solicit sprijin financiar nu este obtinuta 

prin divizarea unei exploatatii existente la data intrarii în vigoare a Hotarârii Guvernului nr. 

......................, indiferent de modalitatea de transfer al suprafetei, cu exceptia succesiunilor si a 

contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol. 

   Declar ca am înfiintat cultura de usturoi în suprafata de .................. mp, pe raza localitatii 

.................................., judetul .................., si marchez suprafata la loc vizibil cu o placa-

indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care sa se gaseasca inscriptia „Program de 

sustinere a productiei de usturoi, beneficiar numarul ................., Directia pentru Agricultura a 

 Judetului Dolj“. 

 

   Am fost informat de reprezentantii DAJ cu privire la verificarile ce se vor efectua cu privire 

la existenta suprafetei si a culturii, precum si a evaluarii productiei înainte de recoltare. 

   Ma oblig sa notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau posta, în perioada de vegetatie pâna la 

recoltare, în vederea efectuarii verificarii si a evaluarii productiei înainte de recoltare. 

   Cunoscând ca falsul în declaratii se pedepseste conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele înscrise în 

formularul de cerere si în documentele anexate sunt reale, corecte, complete si perfect valabile. 

  

 

   Data ..............   Semnatura solicitantului, 

 

 
                                                    .......................  
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