ANUNȚ
În atenția tuturor fermierilor de pe raza municipiului Zalău care doresc să
depună cereri unice de plată

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. 2 lit. a din Ordinul nr.
45/02.07.2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)
şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru
aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în
agricultură în anii 2021 şi 2022, coroborat cu dispozițiile art. 9 alin. 8 din OG nr.
11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare
care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, vă informăm că instituția
noastră va elibera, la cerere, adeverințele din registrul agricol necesare
pentru dovedirea eligibilității terenurilor înscrise în cuprinsul cererii unice
de plată.
În temeiul acelorași dispoziții legale, cu acordul dumneavoastră exprimat
în scris, adeverințele vor fi transmise către centrele județene sau locale APIA.
Modelul de cerere care cuprinde și acordul de transmitere în format
electronic al adeverințelor este cel atașat prezentului anunț și pe care o puteți
descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Zalău – Formulare Online –
Formulare Tipizate utilizate la Registrul Agricol – formulare de cerere tip eliberare adeverințe pentru APIA.
Cererea se poate depune la sediul primăriei municipiului Zalău, camera 4,
sau se poate transmite pe adresa de email: primăria@zalausj.ro.

MODEL CERERE
CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Subsemnatul

(a)

…………………………………………….

domiciliat

în

…………………….. str……………………………, nr…….…., bl……………, sc…….…, ap….....
telefon……………………, CNP…………………………………………….., solicit eliberarea
adeverinței care să cuprindă datele din registrul agricol înscrise la poziția
deschisă pe numele ……………………………., necesare la APIA, pentru depunerea
cererii unice de plată ‐ Campania 2022.
Prin prezenta, în exprim consimțământul, pentru comunicarea
Adeverinței, în format electronic, către Centrul Local APIA
..................................

Data

Semnătura

“ Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face în
conformitate cu Regulamentul nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce revin operatorului. Datele pot
fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Dreptul de acces și informare la datele cu
caracter personal, dreptul de opoziție, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor, dreptul la
restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, pot fi exercitate de către persoana vizată de
prelucrare, prin formularea unei cereri scrise și înregistrate la nivelul instituției”

