
30 de fermieri nu primesc subventii pe animale
Conform evidentelor Centrulului Judetean APIA Sibiu, pentru anul 2010 au fost depuse in termenul legal
cereri pentru acordarea subventiei la bovine de catre 3.196 de fermieri, precum si 1.661 de cereri pentru
acordarea subventiei la ovine/caprine. La momentul inregistrarii cererii (octombrie 2009 - s.n.), fiecare
crescator de animale a dat o declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul local pe anul
2009. 
  
  in anul 2010, o serie de primarii din judet au comunicat la Centrul Judetean APIA Sibiu prin adrese
scrise, ca unii fermieri figureaza cu datorii la bugetul local. Initial, in situatia de debitori la momentul
depunerii cererii pentru acordarea subventiei pe cap de animal, conform HG 215/2010, s-au aflat 74 de
crescatori de bovine 
  
  "Cei in cauza - ne informeaza Carmen Dordea, sef Serviciu Autorizare Plati Nationale Complementare,
Ajutoare de Stat si Masuri de piata din cadrul Centrului Judetean APIA Sibiu - au facut contestatii si unii
dintre ei au si specificat faptul ca si-au platit datoriile la bugetul local dupa ce au primit de la APIA
decizia de refuz la plata, respectiv in lunile noiembrie si decembrie 2010, in ianuarie si februarie 2011,
ceea ce reprezinta o intarziere fata de prevederile legale in vigoare". 
  
  Pe parcurs insa, primariile au revenit cu alte adrese in care specifica pentru APIA ca "din greseala au
trimis si debitori pe anul 2010 si nu pe anul 2009, cum a solicitat in mod expres Centrul Judetean APIA
Sibiu. Asa ca, in final, dintre cei 74 de fermieri refuzati la plata subventiei de 410 lei/cap de bovine au
mai ramas doar 23." 
  
  De asemenea - declara Carmen Dordea - dintre cei 1.661 de fermieri sibieni care au depus cereri pentru
acordarea subventiei de 40 lei/cap de ovine/caprine, au fost declarati eligibili la plata doar 1.654. Şapte
dintre ei au fost refuzati la plata subventiei pentru ca in momentul controlului pe teren nu mai detineau
oile declarate (2 ciobani) sau efectivul de ovine pentru care s-a depus cererea de subventie nu a fost
inregistrat in Registrul National al Exploatatiilor (7 ciobani). 
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