CERERE DE ACORDARE A AJUTORULUI FINANCIAR
Conform H.G. nr.498 din 26.05.2010 privind modificarea H.G. nr. 365 din 14.04.2010
Etapa II

Număr de înregistrare al cererii

j j a a a a l l z z
Informaţiile de mai sus sunt completate de cǎtre APIA

APIA/CJ :

Cererea se completeazǎ cu majuscule şi se va respecta încadrarea în cǎsuţele delimitatoare
1. Numar unic de înregistrare la APIA:

2. Cod exploataţie Autoritatea Naţionalǎ Sanitarǎ Veterinarǎ şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.)
R O
3. Denumire solicitant:

C N P

C U

I

4. Numele si prenumele reprezentantului legal al operatorului economic, CNP:

C N P
5. Adresa exploataţiei :

6. Adresa sediului social :

Oraş/comunǎ.............................. Sat............................

Oraş/comunǎ.............................. Sat............................

Strada............................................ Numǎr...................

Strada............................................ Numǎr...................

Judeţ.................................. Cod poştal.........................

Judeţ.................................. Cod poştal.........................

7. Telefon (inclusiv prefix)
8.Banca / Trezorerie

9. Numar cont IBAN
10. Solicitantul are urmatoarea forma de organizare:
a. Persoana fizica autorizata

b. Intreprindere individuala

c. Intreprindere familiala

d. Persoana juridica

e. Persoana fizica
11 Solicit suma aferenta grilei:
a) 10000 - 20000 kg

c) > 500000 kg

b) >200000 - 500000 kg

d) >20000 - 200000 kg

12. Cota de livrari detinuta in anul de cota 2008/2009:

kg

13. Detin cota la data de 31.03.2010:
14. Cantitatea de lapte comercializata prin livrare in anul de cota 2008/2009

kg

15. Cumparatori de lapte la care s-au efectuat livrarile de lapte:
Denumire:
CUI:

Cantitate livrata

kg

Cantitate livrata

kg

Cantitate livrata

kg

Cantitate livrata

kg

Cantitate livrata

kg

Cantitate livrata

kg

Denumire:
CUI:
Denumire:
CUI:
Denumire:
CUI:
Denumire:
CUI:
Denumire:
CUI:
Notă:
Cererea se depune personal sau prin poştă până cel târziu la data de 14.06.2010, la Centrul Judeţean APIA pe raza căruia
funcţionează exploataţia.
Numărul unic este numărul pe care APIA îl atribuie unui solicitant o singură dată, iar dacă solicitantul nu are acest număr
unic trebuie să depună o cerere de solicitare a acestuia la CJ APIA.
Anexez în copie următoarele documente:
1. copie după CI/BI/pasaport/permis de sedere a solicitantului/reprezentantului legal;
2. copie după cardul de identificare a exploataţiei de vaci de lapte sau dovada detinerii exploatatiei eliberate de ANSVSA;
3. dovada bancara;
4. certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Certificat de Inregistrare Fiscala;
Angajamente:
Subsemnatul, numele
, functia
reprezentantul legal al solicitantului, imi asum urmatoarele angajamente:
- voi rambursa orice ajutor financiar platit necuvenit;
- voi permite controlul APIA sau a altor organisme de control;
- voi pastra toate documentele relevante pe o perioada de 3 ani;
- datele prezentate in cerere corespund realitatii si am luat la cunostinta faptul ca falsul in declaratii constituie infractiune
si atrage dupa sine sanctiuni.

Data
......................

Numele şi prenumele

Semnătura

...…………………………

………………

(Pentru persoanele juridice/persoanele fizice autorizate/intreprinderile familiale/intreprinderile individuale,
persoana autorizată să reprezinte va semna şi va ştampila.)

