
Gospodăria ţărănească este ”ÎNREGISTRATĂ” 

la Agenţia Servicii Publice 

 

Departamentul înregistrare şi  

licenţiere a unităţilor de drept 

 

IDNO ________________  

din  __________________ 

Registrator în domeniul  

înregistrării de stat                  

__________________/_________ 

 

 

 

DECLARAŢIA DE CONSTITUIRE 

A GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIER) 

"____________________________________" 
denumirea completă 

  

"___" __________________                                     ___________________________ 
                                                                                                                         satul (comuna), oraşul (municipiul) 

  

Raionul ____________________ 

  

 

 

   

Subsemnatul (a) _______________________________________________________ 
                                                                                     numele, prenumele fondatorului 

 

a hotărât: 
 

1. A constitui Gospodăria Ţărănească (de fermier) cu denumirea completă „________ 

____________________”, abreviată „_________________________” G.Ţ, denumită 

în continuare gospodărie. 
  
2.Sediul gospodăriei:__________, ______________________, __________, ______, 

                                              cod poştal                                strada                                  numărul casei           bloc                        

 _________________________, _______________________,    Republica Moldova. 
            localitatea                                  municipiul,  raionul                           

 

3. Fondatorul:                                                                                                            ,  
                                                                 nume, prenume 

____________________, _________, ____________________, ____________, 
 seria, numărul actului de identitate     data eliberării          numărul de identificare personal                      cetățenia                                                                                

 

_________________, ________________________________, ____________, ________________.                                                                                                                     
            locul nașterii                               domiciliul                                           nr. de telefon                       e-mail 

      
4. Administratorul:                                                                                                  ,  
                                                                                 nume, prenume 



____________________, _________, ____________________, ____________, 
 seria, numărul actului de identitate     data eliberării          numărul de identificare personal                      cetățenia                                                                                

 

 _________________, ________________________________, ____________, ________________.                                                                                                                     
            locul nașterii                               domiciliul                                           nr. de telefon                       e-mail 

     
 numit pe termen ____________________________. 
                                                                         nelimitat/pe perioadă 

 

5. Membrul(ii):                                             , __________, ___________________, 
                                                           nume, prenume                        data nașterii        seria, numărul actului de identitate  

  __________, ____________________, __________________, _______________, 
       data eliberării     numărul de identificare personal                       cetățenia                               locul nașterii                                                 

 

  _____________________, ______________, __________________________.                                                                                                                     
                   domiciliul                             nr. de telefon                   gradul de rudenie cu fondatorul (administratorul) 

 

6. Toţi membrii ai gospodăriei indicaţi în punctul 3 şi 5 sânt apţi de muncă. 
 

7. Suprafaţa totală a terenurilor folosite în comun de membrii gospodăriei: 

__________________________________________________________________ha 
cu cifre şi litere până la sutimi de hectare 

  
7.1. Terenurile aflate în proprietatea fondatorului: 

Numerele cadastrale_________________________________________________ 
 

Suprafaţa totală______________________________________________________ha 
                                cu cifre şi litere cu exactitate de până la sutimi de hectare 

Locul amplasării_______________________________________________________ 
                                       satul (comuna), raionul, oraşul (municipiul) 

 

7.2. Terenurile aflate în proprietatea individuală a membrilor gospodăriei: 

Numerele cadastrale____________________________________________________ 
 

Suprafaţa totală______________________________________________________ha 
                                    cu cifre şi litere cu exactitate de până la sutimi de hectare 

Locul amplasării_______________________________________________________ 
                                   satul (comuna), raionul, oraşul (municipiul) 

 

7.3. Terenurile care se află în proprietatea comună a membrilor gospodăriei: 

Numerele cadastrale____________________________________________________ 
 

Suprafaţa totală______________________________________________________ha 
                                    cu cifre şi litere cu exactitate de până la sutimi de hectare 

Locul amplasării_______________________________________________________ 
                            satul (comuna), raionul, oraşul (municipiul) 

 

7.4. Terenurile arendate: 

Numerele cadastrale____________________________________________________ 
 

Suprafaţa totală______________________________________________________ha 
                                cu cifre şi litere cu exactitate de până la sutimi de hectare 

Locul amplasării_______________________________________________________ 
                            satul (comuna), raionul, oraşul (municipiul) 



 

8. Alte bunuri imobiliare, transmise în proprietatea comună a membrilor gospodăriei: 

____________________________________________________________________ 

  

9. Copiile documentelor anexate:__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Fondatorul: _______________________                                     ________________ 
                                             numele, prenumele                                                                                         semnătura 

  

 

 

Ceilalţi membri ai gospodăriei: _______________________     ________________  
                                                                                            numele, prenumele                                          semnătura 

 


