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PRIMĂRIA SUSȚINE
FERMIERII DIN COMUNĂ

P

entru a beneficia de sprijin
financiar din fonduri europene
și de la bugetul național, aveți
posibilitatea să depuneți cererea
unică de plată în perioada 2 martie 15 mai 2020.
Centrul Local APIA, vă oferă mai
multe informații vizavi de condiţiile de
acordare a plăților directe sector vegetal
și zootehnic, a ajutoarelor naționale
tranzitorii și a plăților pentru măsurile
compensatorii de dezvoltare rurală, a

INFORMARE REFERITOR
LA COMPOSTOARE
Vă aducem la cunoștință faptul că societatea de
salubritate, S.C. BraiCata SRL, a distribuit recipiente, denumite compostoare, în data de
14.02.2020, în fața porții cetățenilor, în care veți
depozita următoarele tipuri de gunoi :
-resturi vegetale
-frunze
-iarbă cosită
-vegetație uscată.
Modalitatea de așezare este similară cu cea din
poză, iar resturile vor fi luate prin ușa de jos a
recipientului. Aceste resturi vegetale le veți folosi
ca îngrășământ natural.

normelor de ecocondiționalitate, precum
și a documentelor necesare la depunerea
cererii de plată.
De asemenea, înainte de a merge la
Centrul APIA, vă recomandăm să verificați în Registrul Agricol situația terenului
pe care îl utilizați, la Primăria Comunei
Ribița. În cazul în care dețineți animale în
exploatație asigurați - vă că datele acestora sunt actualizate în Registrul Național
al Exploatațiilor (RNE).

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI
COMUNELOR DIN ROMÂNIA.
A 23-A SESIUNE ORDINARĂ

Î

n zilele de 16-19 februarie 2020, primarul
comunei, Ioan Faur și
viceprimarul Ioan Josan, au
participat la lucrările sesiunii ordinare a Asociației
Comunelor din România
(ACOR).

A fost o întâlnire oficială la
care au participat domnul
Klaus Werner Iohannispreședintele României, domnul Ludovic Orban- prim-ministru interimar al României,
miniștrii, parlamentari, precum și oficialități din
Republica Moldova și Norvegia.
Conferința a avut următorul
proiect:
ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACCESULUI ȘI A CALITĂȚII
SERVICIILOR PENTRU CETĂȚENI- O ADMINSITRAȚIE
PUBLICĂ TRANSPARENTĂ ȘI
RESPONSABILĂ.
O secțiune a fost dedicată
evidențierii primarilor și
viceprimarilor cu activitate

îndelungată în domeniul
administrației publice locale
din România.
În cadrul conferinței s-a
conferit trofeul și diploma de
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excelență primarului și viceprimarului comunei noastre pentru trei mandate, în tandem la
conducerea primăriei, în
perioada 2008-2020.

