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21.02.2020
INFORMARE VIZARE CARNET RENTA VIAGERA AGRICOLA

Agentia de Plati

~i

lnterventie pentru Agricultura Prahova va aduce la

cuno~tinta

ca, In

perioada 01 martie - 31 august 2020 inclusiv, rentierii au posibilitatea de a viza

carnetul de rentier agricol pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului
2019, conform prevederilor Ordinului privind modificarea ~i completarea Odinului
ministrului agriculturii, padurilor ~i dezvoltarii rurale ~i al ministrului finantelor publice
nr. 1.272/ 26.503/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor titlului XI ,,Renta viagera agricola" din Legea nr. 247 /2005 privind
reforma In domeniile proprietatii ~i justitiei, precum ~i unele masuri adiacente,
coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordinul nr. 33/2011 privind modificarea
~i completarea Odinului ministrului agriculturii, padurilor ~i dezvoltarii rurale ~i al
ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI ,,Renta viagera agricola" din Legea
nr. 247 /2005 privind reforma In domeniile proprietatii ~i justitiei, precum ~i unele
masuri adiacente.
Vizarea se va face la oricare Centru judetean A.P.l.A. sau al municipiului
eel mai apropiat de domiciliul rentierului.

Bucure~ti,

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, rentierii trebuie sa se prezinte personal
sau prin lmputernicit legal (cu procura notariala de reprezentare/ curatela).
Documentele necesare a fi prezentate In vederea obtinerii vizei anuale sunt:
- carnetul de rentier agricol;
- actul de identitate In original;
- document coordonate bancare (optional);
- contract/ e de arendare existente la dosar;
In cazul In care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitata prin mandatar,
acesta trebuie sa prezinte urmatoarele documente suplimentare:
actul de identitate In original ~i In copie;
- procura speciala/ autentificata/ curatela, In original ~i In copie.
Vizarea carnetului de rentier este posibila numai cu lndeplinirea art. 7 din Legea nr.
247 /2005 Titlul XI privind reforma In domeniile proprietatii ~i justitiei, precum ~i unele

masuri adiacente, cu modificarile ~i completarile ulterioare (Contractele de arendare
trebuie sa 'indeplineasca conditia de continuitate pentru 'intreg anul calendaristic 2019).
Nota:
1. 'in cazul in care detineti documente care fac obiectul acordarii rentei viagera
agricole, prin care se modifica suprafetele arendate, instrainate, dobandite 'in cursul
anului 2019, este necesar sa depuneti o cerere de reanalizare a dosarului, precum ~i
prezentarea documentelor doveditoare, in original, care vor sta la baza calcularii/
recalcularii rentei viagere agricole pentru anul 2019.
2. 'in cazul 'in care ati depus cerere de reanalizare a dosarului de renta viagera agricola,
vizarea este posibila numai dupa reanalizarea dosarului ~i operarea datelor in sistemul
electronic.
Pentru date suplimentare puteti consulta site-ul oficial al Agentiei de Plati ~i lnterventie
pentru Agricultura www.apia.org.ro. sau telefon Renta viagera Prahova: 0735877506.
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