Anexa 1 La H.G. 716 /2020

CERERE
Pentru ajutor de minimis în sectorul apicol
Direcţia pentru Agricu[tură Judeţeană Bra~ov
Nr

din

Nume şi prenume persoană ~fizică

,

Nume ~i prenume împuternicit

,

(pentru cazuriLe în care cererea este semnată de împuternicit)

Nr. ~i data împuternicirii I procurfi notariaţe
CNPTitu(arlîmputernicit
Adresa: ‘Judeţĺsector
satlstrada
tet

,

__________________________________________
,
,

,

nr

fax

Trezoreria/Banca

,

Loca[itate
, cod po~ta[
, e-mait

,
,

N

,

ap

,
,

SucursatalAgenţia/Fi[ia[a

,

IBAN

Denumirec, persoanei juridicelPFAlll/IF

,

Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscată (OF)
Nume ~i prenume titu[ar/administratorlreprezentarit tegaL
CNP tituLar/administrator!
reDrezentant [e~a[
SediuL sociaL persoana juridică/PFA/II/IF: Judeţ/sector
Locatitate
, sat/strada
nr
, cod po~ta[
, b[
, ap
fax
, e-maiL
Trezoreria/Banca

,

,

,
,
,

teL

,
,

Sucursata/Agenţia/Fi[iaLa

,

IBAN
Adresa stupină / vatră permanentă

,

Număr famiLii de aLbine deţinute : TotaL:
În fiecare stupină:
Codut de identificare a stupinei
SoLicit sprijin financiar prin schema “Ajutor de minimis pentru compensarea efecteLor
fenomeneLor hidrometeoroLogice nefavorabiLe manifestate în perioada martie mai 2020
asupra sectoruLui apicoL”, aprobată prin Hotărârea Guvernu[ui nr.716/2020 , pentru un
efectiv de
familii de a[bine înscrise în baza de date naţionaLă apicoLă.
-
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Anexez La prezenta cerere următoare[e documente:
a) copie SI/Cl so[icitant sau împuternicit
b) copie atestat de producător
c) copie CUI/CIF şi BI/CI reprezentant
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie
e) copie documente sanitar-veterinară

,
,
,
,
,

Notă: Se înscriu toate documenteLe depuse, indicându-se distinct tiput documentuLui, număruL şi data
acestuia. Documente[e depuse în copie se certifică de către reprezentantuL DÁJ împuternicit Cu primirea ~i
verificarea cererii ~i a documenteLor însoţitoare.

Declar că am depus i flu am depus o altă cerere pentru acordarea de “Ajutor de minimis
pentru compensarea efectelor fenomene[or hidrometeoro[ogice nefavorabi[e manifestate
în perioada martie mai 2020 asupra sectoru[ui apico[” [a Direcţia pentru Agricu[tură a
Judeţu[ui
/ a Municipiu[ui Bucure~ti.
Dec[ar că am beneficiat de a[te ajutoare de minimis care fac obiectu[ a[tor acte normative:
DA _I
Suma
Lei
MU
Dec[ar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderi[or unice definite La art. 3,
[it. c) din HG nr. 716/2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru
compensarea efecte[or fenomene[or hidrometeorologice nefavorabi[e manifestate în
perioada martie mai 2020 asupra sectorului apico[”, având în componenţă următoarete
întreprinderi
(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentu[ui ajutor de minimis,
precum ~i a ajutoare[or de minimis [istate mai sus.
-

-

DA

MU

Mă angajez să furnizez once document care îmi va fi so[kitat, să mă supun oricărui control
~i să înapoiez, La cererea motivată a direcţii[or pentru agricu[tură judeţene sau a
municipiu[ui Bucure~ti on a a[tor instituţii abi[itate, suma care a fost virată de acestea sub
tittu[ de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate
împotriva mea.
Cunoscând că falsu[ în dec[aratii se pedepse~te confcrm art. 326 din Legea 286/2009
privind Codu[ penal, cu modificările ~i comp[etările uttenioare, dec[ar că date[e înscrise în
formularu[ de cerere ~i în documentele anexate sunt reate, corecte, comp[ete ~i perfect
va[abile.
Sunt de acord ca date[e din cerere să fie introduse în baza de date, procesate ~i verificate
în vederea catcu[ării p[ăţii ~i transmise autorităţitor responsabi[e în vederea elaborării de
studii statistice ~i de evatuări economice.
Beneficiar
(Sernnătură şi ştampiLă,du~ă caz)

Se aprobă suma de

[ei.

Verificat reprezentant DAJ Bra~ov,

(numeLe, prenumele şi semnătură)

Aprobat
Director executiv,
(nurnete ~i prenum&e)
Semnătură şi ştampiLă)

(*) Lista incLude denumire, sediuL, date de contact.
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DECLÁRAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricu[tură a ‘Judeţu[ui BRASOV/Municipiu[ui Bucure~ti să
pre[ucreze date[e mete Cu caracter personaL, în conformitate Cu prevecleri[e
Regu[amentutui (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoane[or fiziCe In ceea ce prive~te
pretuCrarea date[or CU Caracter persona[ şi privind tibera CirCu[aţie a acestor date ~i de
abrogare a DireCtivei 95/46/CE (Regu[amentU[ generaL privind protecţia datetor) GDPR.
Temeiu[ juridic a[ pre[UCrării acestor date este ConsimţământU[ sUbscrisei/sUbsemnatU[Ui.
Consimlământu[ In ceea Ce priveşte pre[UCrarea date[or CU CaraCter persona[, precum şi
furnizarea date[or menţionate mai jos sunt VotUntare.
Acest consimtământ poate fi revocat în once moment, printr-o notificare către direcţia
pentrU agricu[tură jUdeţeană, Conform prevederi[or GDPR referitoare [a drepturite
persoane[or vizate.
Toate date[e Cu caraCter persona[ Co[eCtate vor fi stoCate nUmai cât este necesar
îndep[inirii sCopu[ui pentru Care au fost Colectate, p[us termene[e de arhivare prevăzute de
dispoziţiite Legate în materie, ~i/sau atât cât este necesar pentrU Ca părţite să îg poată
exerCita drepturite Legitime.
In CazUt Îfl Care aveţi întrebăni [egate de aCeastă deC[araţie de consimţământ saU de
pre[UCrarea datetor CU CaraCter persona[, vă rUgăm să contactaţi responsabitut pentru
protectia date[or CU CaraCter persona[ de La nive[u[ direcţiei pentru agnicU[tură judeţene.
Am înţe(es această dec[araţie de consimţământ ~i sunt de aCord CU pretuCrarea date[or
me[e CU caracter persona[.
-

Nume[e ~i prenUme[e:
(a se Comp[eta cu majUsCU[e)

Semnătura benefiCiarU[Li
Data

DeC[araţie aferentă cererii pentrU AjUtor de minimisîn sectoru[ Apico[ (HG 716/2020)
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