APIA

CERERE DE PLATA

AJP0–VM– f001

AJUTORUL COMUNITAR ACORDAT CRESCĂTORILOR DE
VIERMI DE MĂTASE
COD: AJPo-VM-f001

OBSERVAŢII:
1. Completaţi numai cu MAJUSCULE
2. Nu ştergeţi şi nu folosiţi pastă corectoare
3. Acest formular poate fi trimis prin poştă cu confirmare de primire sau se depune personal la
sediile Centrelor Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Serviciul
Ajutoare de Stat, Măsuri de Piaţă.
Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Data primirii cererii:

_____/_____/______/

Număr
cererii

de înregistrare al

Data limită de depunere a cererii ............

Numărul unic de înregistrare la APIA

ef serviciu ajutoare de stat, măsuri de piaţă,
Judeţean ,
Nume şi Semnătura
Data

PARTEA A – DATE DESPRE CRESCĂTOR
I. Denumirea solicitantului persoană juridică

1. CUI
2. Reprezentată prin (nume şi prenume)
3. Cod Numeric Personal

Data sosirii,

DIRECTOR EXECUTIV APIA – Centrul
Nume şi semnătură
Data

4. B.I./C.I. Seria

Nr.

II. Nume şi prenume persoana fizică autorizată

5. Număr certificat de înregistrare

6. B.I, / C.I.

Seria

Nr.

7. Adresa completă a solicitantului /strada, nr., bloc, ap/

8. Cod poştal
9. Sat
10. Comuna
11. Oraş
12. Judeţ
13. Telefon
14. Fax
15. E – mail
16. Locul de depozitare a gogosilor (adresa completă /strada, nr., bloc, ap/)

17. Banca /Filiala – Numărul contului bancar (Cod IBAN)

1. Banca
2. Cod IBAN

11. Cod ţară

PARTEA B – DATE DE IDENTIFICARE ALE FURNIZORULUI
I. Furnizorul de la care s-au achiziţionat cutiile cu ouă de viermi de mătase
1. Denumirea

2. Număr autorizaţie sanitar-veterinară
3. Adresa completă (strada, nr., bloc, ap)

4.Cod poştal

5. Cod ţară

6. Ţara
7. Localitatea
8. Judeţul
9. Telefon
10. Fax
11. E-mail
II. Unitatile procesatoare căruia i-au fost livrate gogoşile de viermi de mătase
1. Denumirea

2. Număr autorizaţie sanitar-veterinară
3. Adresa completă (strada, nr., bloc, ap, cod poştal)

4.Cod poştal
6. Ţara
7. Localitatea
8. Judeţul

5. Cod ţară

9. Telefon
10. Fax
11. E-mail
COD PRODUS

PARTEA C – TABEL CU NUMĂRUL DE CUTII PENTRU CARE SE SOLICITĂ AJUTOR

Nr
crt

Nr.
cutii
(buc)

Data primirii
(zz/ll/anul)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

10/gr
(20000)
ouă /
cutie

Cant.
gogoşi
produs
e

Data livrării gogoşilor
(zz/ll/anul)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Valoare
ajutor
EUR/
Cutie

Val.
EUR

EUR\
Lei
Rata
de
schim
b

Val
ajutor
Lei

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TOTAL
• Curs EUR este stabilit de Banca Centrală Europeană, conform Regulamentului (CE) nr. 1913/2006,
art. 3 si 11.

PARTEA D – ANGAJAMENT
Subsemnatul,numelesiprenumele……………………………….,functia……………………….,
reprezentantul legal, îmi asum următoarele angajamente:
mă oblig :
- să furnizez documentele justificative care vor fi solicitate , la orice control autorizat.
-

in cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la cererea APIA suma
care a fost virată necuvenit sub titlul de ajutor, în conformitate cu procedura de
recuperare debite.

-

in cazul în care, în data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit modificări
ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea
acestora, voi comunica, în scris, aceste schimbării la APIA.

-

nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar, precum şi
înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea,
atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

ATENTIE:
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, confirm pe
proprie răspundere exactitatea datelor prezentate.

Numele şi semnătura solicitantului
tampila solicitantului(dupa caz)
Data

_____/_____/_____/

INSTRUCŢIUNI:
a) Cererea de ajutor trebuie completată şi depusă la APIA-CJ în două exemplare.
b) După înregistrarea la APIA-CJ păstraţi formularul original.
(Un formular de cerere se depune la APIA CJ şi al doilea îl păstrează crescătorul.)

