
C O M U N I C A T

Începând cu data de 6 aprilie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție în
Agricultură(APIA) a reluat activitatea de primire a cererilor pentru acordarea
subvențiilor din Campania 2020, care are termen limită data de 15 iunie 2020,
fără penalizări;

Din cauza stării de urgență în care ne aflăm, activitatea noastră și a APIA
se diferă total de cea din anii anteriori, în sensul că toate documentele vor fi
transmise numai în format electronic: e-mail, fax, watsapp, etc.

Așadar, am convenit ca APIA să ne transmită în format electronic tabelul
nominal cu toți fermierii din U.A.T. Ianca înregistrați la Agenție, cu suprafețele
de teren și animalele pentru care s-au plătit subvenții anul anterior, iar noi să le
transmitem adeverințele printr-un curier, sau tot în format electronic, astfel
încât să nu mai fie necesară prezența fermierilor la Primărie sau la APIA.

În acest sens, pe pagina proprie de Internet primaria-ianca.ro, la
secțiunea Informații publice-COVID 19, se regăsește modelul de cerere-
declarație, care de altfel este afișat și la sediul Primăriei.

Pentru aceasta însă, fiecare fermier va trebui să identifice soluțiile pentru
a ne transmite prin formele electronice cererea-declarație din care să rezulte
suprafața de teren care va fi exploatată sau animalele crescute în anul 2020.

Mai mult decât atât, știind că fiecare cetățean/familie dispune de un
telefon, foarte multe informații pot fi obținute sau foarte multe probleme pot fi
rezolvate folosind acest aparat.

La compartimentul Registrul Agricol am instalat un post telefonic fix,
special apelurilor dumneavoastră, numărul fiind 0239 668 395, fiind disponibile
însă și următoarele numere de telefon mobil ale funcționarilor din
compartimentul Registrul Agricol: 0724 293 126; 0745 745 790; 0758 615 822;
0752 858 579.

Adresa poștei electronice este: primaria.ianca@yahoo.com

Data: 8 aprilie 2020 P R I M A R,

Fănel George Chiriță

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; e-mail: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178


