
 
   R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

                                     DISPOZITIA Nr. 84 din 26.02.2021 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind eliberarea si semnarea adeverintelor APIA 

 
Având în vedere următoarele: 

   - referatul de aprobare nr. 1615 din data de 25.02.2021, intocmit de secretarul general al 
comunei Budila, 

- schemele sau măsurile de ajutor ori sprijin din perioada de tranziţie,  
- necesitatea continuarii efectuării de plăţi neîntrerupte către fermieri şi alţi beneficiari, pe 

durata perioadei de tranziţie din fondurile Uniunii Europene, în cuantumul alocat 
României, 

- depunerea de către fermieri a cererii unice de plată începând cu data de 1 martie 2021, 
- art. 4 lit. a) si b). art. 9 alin. (1) lit. m), alin. (8) din Ordonanţa De Urgenţă a Guvernului 

nr. 11 din 24 februarie 2021pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de 
garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, 

           În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 
Primarul comunei Budila 

D I S P U N E: 
 

Art. 1.  Se desemneaza doamna Szekely Jessica, cu atributii in Registrul Agricol, 
responsabila pentru eliberarea si semnarea Adeverintelor, conform inscrisurilor din 
registrul agricol, aferente anului curent de cerere, pentru fermierii agricoli, care fac 
dovada utilizarii terenului si care atesta ca terenul este la dispozitia fermierului. 
 Art. 2. Se desemneaza doamna Munteanu Stefania Jeni, inspector Birou Financiar 
Contabil, sa semneze Adeverintele APIA. 
 Art. 3. Adeverintele se vor semna si de Primarul Comunei Budila si Secretarul 
general al comunei, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii lor.  
      Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate, 
Compartimentului Resurse Umane, Institutiei Prefectului Județului Brașov si se afiseaza 
pe site-ul www.budila.ro, prin grija Secretarului general al Comunei. 

Art. 5. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  



   

          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,  
                                      PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL , 

                IRIMIA MARȘAVELA                           ALEXANDRA AVELUTA BENIA 


