
ANEXA Nr. 3  

la procedurile specifice   
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                                                             
Operator date cu caracter personal: 9596                                           
Centrul Judeţean....................... 
Nr.de înregistrare........................... 
Data........................................... 

CERERE  

pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură 
Trimestrul.............................. 

 
Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID)  RO.............................................................................   
Număr de înregistrare a cererii de plată unică pe suprafaţă (SAPS)  .......................................................... 
Codul ANSVSA RO..........................................................    
Nr. de înregistrare sau nr. autorizaţiei sanitare veterinare............................................................................ 
Denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/ 
familiale..................................................................................................................................................... 
Codul unic de înregistrare (CUI)..................................................................... 
Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului........................................ 
CNP................................................................................... 
Sediul: judeţul/sectorul........................................., localitatea....................................................................... 
Str.......................................................nr......................... 
Banca......................................................................Filiala...................................................... 
Cont IBAN............................................................. 
În baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat 

acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010, a 
Hotărârii Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în 
agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor 
specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru 
motorina utilizată în agricultură şi a acordului prealabil pentru finanţare prin rambursare  nr............ din.................. 
pentru cantitatea totală anuală de ..............litri motorină: .................... litri motorină sector vegetal, .............. litri 
motorină sector zootehnic, ................... litri motorină sectorul îmbunătăţiri funciare, solicit ajutor de stat prin 
rambursare în sumă de .............................lei reprezentând ................. litri motorină cu acciză redusă achiziţionată în 
perioada ..................................., conform centralizatorului facturilor anexat, după cum urmează: 

1. Sectorul vegetal: 
- suprafaţa ………… ha; 
- cantitatea de motorină …………….litri. 
2. Sectorul zootehnic: 
- efectiv mediu de animale/păsări/albine/viermi de mătase……. UVM/familii/cutii; 
- cantitatea de motorină …………….litri. 
3. Sectorul îmbunătăţiri funciare:   
- volumul de apă consumat…………………mc; 
- cantitatea de motorină …………….litri. 
Anexez la prezenta următoarele documente, după caz ∗ ): 
1. centralizatorul facturilor de de motorină; 
2. centralizatorul facturilor de apă 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Data   
.............................. 

Numele şi prenumele 
..................................................... 

Funcţia (administrator, reperezentant legal) 
............................................................ 

Semnătura şi ştampila 
.............................................................. 

 
 

                                                 
(∗) Se înscriu toate documentele depuse, conform art.5 alin. (2) din procedurile specifice, indicându-se distinct tipul 
documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea şi avizarea solicitării. 



 
 
SC/PFA/ÎI/ÎF   ................................ 
CUI......................... 
Sediul............................. 
Localitatea...................... 
Judeţul .......................... 
 

CENTRALIZATORUL  

facturilor de achiziţionare a motorinei cu acciză redusă  
Perioada............................. 

 
Nr. crt. Furnizor Nr. facturii fiscale Data facturii 

fiscale 
Cantitatea de 
motorină (I) 

     
     
     
     
TOTAL:  

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

Numele şi prenumele 
..................................................... 

Funcţia (administrator, reperezentant legal) 
............................................................ 

Semnătura şi ştampila 
 
 
SC/PFA/ÎI/ÎF   ................................ 
CUI......................... 
Sediul............................. 
Localitatea...................... 
Județul .......................... 

 

CENTRALIZATORUL 

 facturilor de apă pentru irigaţii 
Perioada............................. 

 
Nr. crt. Furnizorul Nr. facturii  

fiscale 

Data facturii 

fiscale 

Cantitatea de 

apă (I) 

     
     
     
     
TOTAL:  

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

Numele şi prenumele 
..................................................... 

Funcţia (administrator, reperezentant legal) 
............................................................ 

Semnătura şi ştampila 


