
Completarea cererii de radiere a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) 

din Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 

 

1. Cererile se vor completa la toate rubricile aplicabile situaţiei Dumneavoastră. Pentru 

completarea cererii de radiere a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) este necesar să urmați 

pașii respectivi: 

2. În partea dreaptă data depunerii - se indică data depunerii actelor pentru radierea 

gospodăriei ţărăneşti (de fermier) din Registrul de stat. 

3. La compartimentul Denumirea completă se completează denumirea gospodăriei 

ţărăneşti (de fermier), înscrisă în Registrul de stat sau, după caz, denumirea gospodăriei 

ţărăneşti (de fermier) în formula care este indicată în certificatul de verificare și rezervare 

a denumirii, eliberat de către organul înregistrării de stat.  

4.  Întru susţinerea cererii se prezintă hotărârea membrilor gospodăriei ţărăneşti sau 

instanţei de judecată, după caz. 

Notă: Gospodăria ţărănească se lichidează prin hotărâre a membrilor ei, în cazul lipsei 

datoriilor faţă de bugetul public naţional, sau a instanţei de judecată. Gospodăria 

ţărănească poate fi lichidată prin hotărâre a instanţei de judecată la cererea: unui 

membru al gospodăriei, a primăriei sau a Serviciului Fiscal de Stat dacă sânt încălcate 

prevederile art.2 alin.(1) sau art.3 alin.(2) din Legea nr.1353/2000, inclusiv în cazul în 

care nici unul dintre membrii gospodăriei nu are drept de proprietate asupra 

pământului; unui membru al gospodăriei sau a creditorului (creditorilor) în cazul 

insolvabilităţii ei; moştenitorului dacă nu a rămas nici un membru şi nici un moştenitor 

al acestuia nu doreşte să ţină mai departe gospodăria; precum şi  în alte cazuri 

prevăzute de lege. 

5. La compartimentul Beneficiar(i) efectiv(i) se indică datele de identificare ale persoanei 

fizice cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform datelor unui act de identitate 

valabil. 

Notă: Beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o 

persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator 

al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se 

realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau 

controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice 

ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară. 

6. La compartimentul eliberarea documentelor se bifează cu „X” eliberarea deciziei de 

radiere: 

- pe suport de hârtie la sediul unui CM de pe teritoriul Republicii Moldova cu indicarea 

denumirii CM. Pentru CM din mun. Chişinău se indică şi numărul; 

- în format electronic cu indicarea unei adrese de e-mail ce va fi utilizată pentru 

transmiterea documentelor. 

7. Cererea de radiere se semnează de administrator sau, după caz, de către reprezentantul 

legal al acestuia.  

 

 

 

 


