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PALATUL ADMINISTRATIV 

  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  îmbunătățirea activității desfășurate de  
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara 

 
          Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
         Întrunit în şedinţa din data de 26 iulie 2018, conform Ordinului Prefectului nr.179/23.07.2018; 

În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara: 

1. Implementarea cu eficiență și eficacitate a PAC (Politicii Agricole Comune) și creşterea 
nivelului de absorbţie a fondurilor europene şi a celor din bugetul naţional destinate tuturor 
schemelor de sprijin derulate de APIA  - Centrul Judeţean Hunedoara; 

2. Optimizarea structurii organizatorice a instituției și eficientizarea controlului managerial intern; 
3. Pregătirea continua a personalului angajat, participarea anuală la programe de formare 

profesională privind instruirea funcționarilor publici cu atribuții în gestionarea cererilor unice de 
plată; 

4. Continuarea modernizării bazei tehnico-materiale, luând în considerare faptul ca cererile unice 
de plata a fermierilor sunt toate înregistrate în aplicațiile electronice IACS si IPA_Online; 

5. Îmbunătățirea condițiilor de preluare, control și administrare a cererilor de plată; 
6. Creșterea gradului de recuperare a creanțelor bugetare și asigurarea unui management 

eficient cu privire la constatarea și urmărirea recuperării creanțelor apărute în urma gestionării 
formelor de sprijin finanțate de la bugetul de stat și/sau din fonduri comunitare; 

7. Gestionarea în condiții de legalitate a informațiilor și îmbunătăţirea activităţilor de comunicare 
și relaţii cu publicul şi cu alte instituţii. 

            Termen:  Permanent 
          Răspunde:   Directorul executiv al APIA - Centrul Judeţean Hunedoara 
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către secretariatul 

Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul Hunedoara. 
 

PREFECT, 
Fabius-Tiberiu KISZELY 

Deva, 26.07.2018 
Nr. 15 


