Anexa nr.1
Judeţul
Primăria
Numele şi prenumele funcţionarului din cadrul Primăriei
care primeşte cererea*) ..................................

Nr. cerere şi data din
Registrul special de înregistrare al cererilor
................................din......./....../
Semnătura funcţionarului care primeşte cererea*)

CERERE INIŢIALĂ
Pentru obţinerea avizului în vederea achiziţionării tancurilor de racire a laptelui conform prevederilor
H.G.nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a
laptelui

1. *) DENUMIRE FORMĂ ASOCIATIVĂ SOLICITANTA *)
2.*) Cod fiscal (CIF)
3.*)Nume reprezentant legal

4.*)Prenume reprezentant legal

5.*)CNP reprezentant legal
ADRESĂ SEDIULUI SOCIAL :

6.*)Judeţ

7.*)Localitate

8.*)Sat / Strada

9. *)Nr.

14.*)Telefon

10.*) Cod poştal

11. Bl.

15. Fax

16. E-mail

12. Sc.

13. Ap.

17. *) ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
33 18.. *) Nume
19. *) Prenume
37
20. *) CNP
21. *) Cod ţară, nr.act identitate (altă cetăţenie)
22. *) Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

Notă: Câmpurile notate cu „* )” sunt OBLIGATORII DE COMPLETAT.

Semnătură
reprezentant legal / împuternicit
Nume şi prenume :

Ştampilă

Data

23. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
Subscrisa (solicitant ) ....................................................................................................................
.............................................................................................., reprezentat de ................................................, în
calitate de .................................................... declar următoarele:
1. Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor de eligibilitate pe care mă angajez să le respect şi care sunt
următoarele:
a. vacile de lapte ale membrilor din forma asociativă .......................................... sunt înregistrate în Registrul
Naţional al Exploataţiilor;
b. forma asociativă ................................ este constituită dintr-un număr suficient de membri, astfel încât
producţia totală a acestora să fie de 1000 litri pe zi,
c. excepţie de la prevederile lit. b) face forma asociativă constituită din toţi producătorii agricoli de la nivelul
unei unităţi administrative teritoriale, a căror producţie totală pe zi de lapte materie primă nu atinge
nivelul de 1000 litri;
d. excepţie de la prevederile lit. c) face forma asociativă a producătorilor agricoli a căror producţie totală pe
zi de lapte materie primă nu atinge nivelul de 1000 litri, datorită existenţei la nivelul aceleiaşi unităţi
administrativ teritoriale a altei/altor forme asociative care îndeplinesc criteriul de la lit. c).
e. forma asociativă ....................... nominalizeaza o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a
colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea laptelui .

2. Am luat la cunoştinţă asupra modalităţilor de acordare a ajutorului de minimis:
a)să notific, în scris, Primăria ..............................., asupra modificărilor privitoare la informaţiile declarate în
cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
apariţiei acestora;
b) că nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de lege, atrage neacordarea ajutorului de minimis;
c) nererespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), lit. d), respectiv „Hotărârea adunării generale a asociaţiei
prin care se aprobă numărul de tancuri de răcire ce urmează a fi achiziţionate şi prin care membrii se
angajează că pe o perioadă de 2 ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat, menţin
numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării sprijinului financiar, nu schimbă destinaţia utilizării
tancului/tancurilor de răcire achiziţionate în baza prezentei hotărâri şi rămân în cadrul asociaţiei” din
H.G.nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a
laptelui de catre forma asociativă care a solicitat ajutor de minimis, în numele membrilor săi, în vederea

achiziţionării unui tanc de răcire a laptelui, va fi obligată la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la
care se adaugă penalităţi şi dobânzi de la data încasării acestuia;
h) că autorităţile responsabile de la nivelul Primăriei / MADR/ A.P.I.A., / Curţii de Conturi, alte instituţii
abilitate etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor de minimis şi a
documentelor justificative aferente dosarului de solicitare a ajutorului de stat ;
i) în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A va întreprinde, demersurile legale, după caz;
j) că falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.
3. Drept pentru care declar şi mă angajez la următoarele:
a) Declar că, datele din formularul cererii de ajutor şi din documentele anexate sunt reale, complete, corecte şi
valabile;
b) Dupa obtinerea avizului prealabil eliberat in baza cererii initiale de catre Primărie sa depun in perioada 20
ianuarie 20 martie 2014 următoarele documente :

•
•

document care atestă înscrierea vacilor de lapte ale membrilor formei asociative în Registrul
Naţional al Exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare
şi înregistrare a animalelor - SNIIA;
documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie, de către aceasta, a
suprafeţei aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor
specifice necesare funcţionării acestuia/acestora, cu respectarea prevederilor legale in

•
•
•

vigoare. Toate facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către primărie sunt valabile pentru
toată perioada funcţionării investiţiei realizate;
factura proforma, care cuprinde costurile prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 7 khjy, din care
să reiasă valoarea de achizitie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul preţului de
piaţă;
document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.
dupa obtinerea avizului prealabil eliberat in baza cererii initiale de catre Primărie sa depun in
termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziţionării tancului de răcire a laptelui
autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a acestuia la centrul judeţean al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a căror rază
este integistrat sediul sociale al formei asociative .

c) Mă oblig ca membrii formei asociative să menţina numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării
sprijinului financiar, pe o perioadă de 2 ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat;
d) Mă oblig să menţin cel puţin numărul de membri de la data acordării sprijinului financiar pe o perioadă de
2 ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat, şi să asigur încheierea de contracte de livrare
a laptelui la procesare pentru aceştia pe aceeaşi perioadă;
e) Mă angajez, să furnizez toate documentele justificative solicitate de către primărie şi/sau de către A.P.I.A.;
f) Mă angajez, să permit accesul autorităţilor competente la sediul formei asociative inclusiv in cadrul
exploataţiilor membrilor formei asociative pentru efectuarea controlului la faţa locului daca este cazul;
g) Mă angajez ca, după depunerea cererii initiale să notific în scris Primaria /A.P.I.A, în cazul în care au
intervenit modificări ale informaţiilor declarate, în termen de 7 zile lucrătoare;
h) Mă angajez, să notific în scris Primăria/ A.P.I.A dacă, una sau mai multe exploatatii ale membrilor formei
asociative a fost/au fost afectată/e de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care
pot face acest lucru (art.75, alin.2 din Regulamentul CE nr.1122/2009 şi art. 31 din Regulamentul CE
nr.73/2009). În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa
excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: o catastrofa naturala grava care afecteaza mult suprafetele
agricole ale exploatatiei,incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului ,decesul
beneficiarului,distrugerea accidentala a cladirilor destinate cresterii animalelor aflate pe exploatatie,o
epizootie care afectaza total sau partial septelul agricultorului .
i) Mă angajez, să notific în scris Primăria/ A.P.I.A dacă, una sau mai multe exploatatii ale membrilor formei
asociative a fost/au fost afectată/e de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după
constatarea acestuia (art.67, din Regulamentul CE nr.1122/2009) dar numai până la data limită de reţinere şi,
voi prezenta documente doveditoare în acest sens.
j) Mă angajez să depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al
municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziţionării tancului de răcire a
laptelui, autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a acestuia;
Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal
ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
4. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Primăriei /APIA, procesate şi
verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/
2001.

Semnătură
reprezentant legal / împuternicit
Nume şi prenume :

Ştampila

Data

24. CONTROLUL decontului justificativ ŞI A DOCUMENTELOR ATAŞATE
Documente ataşate

Bifaţi
Da / nu

document care atestă înscrierea vacilor de lapte în Registrul
Naţional al Exploataţiilor, afernt fiecarui membru din formei
asociative eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de
identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;

/

documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie,
de către aceasta, a suprafeţei aferente instalării tancului/tancurilor
de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare
funcţionării acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Toate facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către primărie sunt
valabile pentru toată perioada funcţionării investiţiei realizate;
factura proforma, care cuprinde costurile prevăzute la alin. (1) şi (2)
ale art. 7, din care să reiasă valoarea de achizitie a
tancului/tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul preţului de piaţă

/
/

/

/

Document coordonate bancare ale formei asociative

Nume şi prenume reprezentant legal al formei asociative / împuternicit
Semnătura

Complet/
Incomplet

Ştampila

Data

Nume şi prenume funcţionar Primarie care a preluat deciontul justificativ şi a efectuat controlul vizual al decontului şi a
documentelor justificative ataşate
Semnătură

Anexa 2
la cererea initiala
Asociatia .......................
CUI/CIF .........................
Sediul social....................
Judetul............................

Situatie centralizatoare cu membrii Asociatiei
.......................................detinatori de vaci de lapte
Nr.
Crt.

NUME SI
PRENUME

CNP

Seria/
Nr
BI/CI

Adresa de
domiciul

Codul ANSVSA
al exploataţiei
RO

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
5

Intocmit ,
Reprezentant legal

Nr. vaci de lapte
detinute
(capete)

Anexa nr. 3
Primaria comunei/consiliul.......

REGISTRUL SPECIAL
de evidenţă a solicitanţilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

Judet

Denumire
UAT

Cod
SIRUTA

X

X

Numar
cerere
Initiala

Data
inregistra
rii cererii

Denumire
solicitant
/forma
asociativa

CIF
solicitant

Adresa sediului social al
solicitantului

Telefon/
e-mail

Aviz
prealabil
Nr.data
eliberarii

X

X

X

X

X

X

Nr.tancuri
racire
pana la
1000 litri
solicitat*

Nr.tanc
uri
racire
de 1000
litri
solicitat

Decont
justifica
tiv
Nr/data
depuner
ii

Semnatura
de primire
a acordu
lui

Alba
Alba

...
Vrancea
TOTAL

Intocmit
....................................

* Numarul total de tancuri de racire /comuna nu trebuie sa depaseasca capacitatea de 1000 litri.

Anexa 4
Judeţul
Primaria/........................
Nr…………./ data…………………..
AVIZ PREALABIL
în vederea achiziţionării tancurilor de răcire a laptelui,
În baza cererii iniţiale pentru obţinerea avizului prealabil în vederea achiziţionării
tancurilor de racire a laptelui în conformitate cu prevederilor H.G.nr. 859/2013 privind
acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui
nr..............depusă de
Denumirea formei asociative ...................................
Codul unic de înregistrare (CIF ).....................................................................
Numele şi prenumele reprezentantului legal
CNP.....................................................................
Sediul social : judeţul/sectorul........................................., localitatea...............................................
Str.....................................................................................................................nr..................
Puteţi beneficia de ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de racire a laptelui
indepliniţi condiţiile legale si dacă depuneţi :

dacă

in perioada 20 ianuarie-20 martie 2014 la Primărie
………………………….. decontul
justificativ impreună cu documentele prevăzute de art 11 alin (2) din H.G.nr. 859/2013 .
si
in termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziţionării tancului de răcire a laptelui
autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a acestuia la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a căror rază este integistrat
sediul sociale al formei asociative .
PRIMAR

SECRETAR,

Nume si prenume

Nume si prenume

Semnatura si stampila

Semnatura si stampila,

……………………………………

…………………………………
Întocmit,
..............................................

Anexa 5

Judeţul
Primăria
Numele şi prenumele funcţionarului din cadrul Primăriei
care primeşte decontul justificativ *) ..................................

Nr. decont justificativ şi data din
Registrul special de înregistrare al cererilor
...............................din........./........../
Semnătura funcţionarului care primeşte decontul justificativ *)

Decont justificativ
H.G.nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de
răcire a laptelui
1. *) DENUMIRE FORMĂ ASOCIATIVĂ SOLICITANTA *)
2.*) Cod fiscal (CIF)
3.*)Nume reprezentant legal

4.*)Prenume reprezentant legal

5.*)CNP reprezentant legal
ADRESĂ SEDIULUI SOCIAL :

6.*)Judeţ

7.*)Localitate

8.*)Sat / Strada

9. *)Nr.

14.*)Telefon

10.*) Cod poştal

11. Bl.

15. Fax

16. E-mail

12. Sc.

Coordonate BANCARE

17. *) ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
33 18. *) Nume
19. *) Prenume
37
20. *) CNP
21. *) Cod ţară, nr.act identitate (altă cetăţenie)
22. *) Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

13. Ap.

23. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
Subscrisa (solicitant ) ....................................................................................................................
.............................................................................................., reprezentat de ................................................, în
calitate de .................................................... declar următoarele:
1. Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor de eligibilitate pe care mă angajez să le respect şi care sunt
următoarele:
a.)vacile de lapte ale membrilor din forma asociativă .......................................... sunt înregistrate în
Registrul Naţional al Exploataţiilor;
b.)forma asociativă ................................ este constituită dintr-un număr suficient de membri, astfel încât
producţia totală a acestora să fie de 1000 litri pe zi,
c.)excepţie de la prevederile lit. b) face forma asociativă constituită din toţi producătorii agricoli de la
nivelul unei unităţi administrative teritoriale, a căror producţie totală pe zi de lapte materie primă nu atinge
nivelul de 1000 litri;
d.)excepţie de la prevederile lit. c) face forma asociativă a producătorilor agricoli a căror producţie totală
pe zi de lapte materie primă nu atinge nivelul de 1000 litri, datorită existenţei la nivelul aceleiaşi unităţi
administrativ teritoriale a altei/altor forme asociative care îndeplinesc criteriul de la lit. c).
e.)forma asociativă ....................... a nominalizat o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a
colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea laptelui .

2. Am luat la cunoştinţă asupra modalităţilor de acordare a ajutorului de minimis:
a)să notific, în scris, Primăria ..............................., asupra modificărilor privitoare la informaţiile declarate în
cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
apariţiei acestora;
b) că nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de , atrage neacordarea ajutorului de minimis;
c) nererespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), lit. f), respectiv „Hotărârea adunării generale a asociaţiei
prin care se aprobă numărul de tancuri de răcire ce urmează a fi achiziţionate şi prin care membrii se
angajează că pe o perioadă de 2 ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat, menţin
numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării sprijinului financiar, nu schimbă destinaţia utilizării
tancului/tancurilor de răcire achiziţionate în baza prezentei hotărâri şi rămân în cadrul asociaţiei” din
H.G.nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a
laptelui de catre forma asociativă care a solicitat ajutor de minimis, în numele membrilor săi, în vederea
achiziţionării unui tanc de răcire a laptelui, va fi obligată la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la
care se adaugă penalităţi şi dobânzi de la data încasării acestuia;
d) că autorităţile responsabile de la nivelul Primăriei / MADR/ A.P.I.A., / Curţii de Conturi, alte instituţii
abilitate etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor de minimis şi
documentelor justificative aferente dosarului de solicitare a ajutorului de stat ;
e) în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A va întreprinde, demersurile legale, după caz;
f) că falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.
3. Drept pentru care declar şi mă angajez la următoarele:
a) Declar că, datele din formularul cererii de ajutor şi din documentele anexate sunt reale, complete, corecte şi
valabile;
b) Mă oblig ca membrii formei asociative să menţina numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării
sprijinului financiar, pe o perioadă de 2 ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat;
c) Mă oblig să menţin cel puţin numărul de membri de la data acordării sprijinului financiar pe o perioadă de 2
ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat, şi să asigur încheierea de contracte de livrare a
laptelui la procesare pentru aceştia pe aceeaşi perioadă;
d) Mă angajez, să furnizez toate documentele justificative solicitate de către primărie şi/sau de către A.P.I.A.;
e) Mă angajez, să permit accesul autorităţilor competente la sediul formei asociative inclusiv in cadrul
exploataţiilor membrilor formei asociative pentru efectuarea controlului la faţa locului daca este cazul;

f) Mă angajez ca, după depunerea cererii initiale să notific în scris Primaria /A.P.I.A, în cazul în care au
intervenit modificări ale informaţiilor declarate, în termen de 7 zile lucrătoare;
g) Mă angajez, să notific în scris Primăria/ A.P.I.A dacă, una sau mai multe exploatatii ale membrilor formei
asociative a fost/au fost afectată/e de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care
pot face acest lucru (art.75, alin.2 din Regulamentul CE nr.1122/2009 şi art. 31 din Regulamentul CE
nr.73/2009). În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa
excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe
termen lung a beneficiarului, decesul beneficiarului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate
creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.
h) Mă angajez, să notific în scris Primăria/ A.P.I.A dacă, una sau mai multe exploatatii ale membrilor formei
asociative a fost/au fost afectată/e de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după
constatarea acestuia (art.67, din Regulamentul CE nr.1122/2009) dar numai până la data limită de reţinere şi,
voi prezenta documente doveditoare în acest sens.
i) Mă angajez să depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziţionării
tancului de răcire a laptelui, autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a acestuia;
Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal
ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Primăriei /APIA, procesate şi
verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/
2001.

Semnătură
reprezentant legal / împuternicit
Nume şi prenume :

Ştampila

Data

Anexa Nr. 6
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Centrul Judetean ............................
Nr................../data...........................
Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar reglementat de
H.G.nr. 859/2013
laptelui

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
....

Judeţul

1

privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a

Numar tancuri
Numar tancuri de
de racire pana la
Numărul
racire de 1000 litri
1000 litri
de beneficiari
solicitate
solicitate*
2

3

4

Valoare
unitara

Sprijin cuvenit

lei/tanc
5

-lei6

Total:

DIRECTOR EXECUTIV,
...........................................
Sef serviciu,
........................................

Intocmit,
...........................................

* A se completa capacitatea .
* Numarul total de tancuri de racire /comuna nu trebuie sa depaseasca capacitatea de 1000 litri.

Anexa Nr. 7

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE IN AGRICULTURA
Nr...................../ data..........................
Operator de date cu caracter personal:

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar
H.G.nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a
laptelui

Nr.
crt.

0
1
2
3
4
5
6
....

Judeţul

1

Numar tancuri
Numar tancuri de
de racire pana la
Numărul
racire 1000 litri
1000
litri
de beneficiari
solicitate
solicitate
2

3

4

Total:

Director General,
.....................................................

Valoare
unitara
lei/tanc
5

Sprijin
financiar
cuvenit
-lei6

