
ROMANIA                                                                                                                          
JUDETUL MARAMURES                                                             
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                          
CONSILIUL LOCAL                                                   

 HOTARAREA
             Nr. 138 din 05.06.2020

privind  aprobarea instrumentării dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de
stat «Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor», aferentă măsurii

15, împuternicirea domnului primar al orașului Tăuții Măgherăuș Ardelean Anton, în
relația cu APIA Maramureș și depunerea cererii de sprijin.

               
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinară la data de
05.06.2020,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, inițiat de d-nul primar, pentru aprobarea instrumentării dosarului
tehnic  pentru  accesarea  schemei  de  ajutor  de  stat  ,,servicii  de  silvomediu,  servicii
climatice și conservarea pădurilor’’ aferentă măsurii 15, împuternicirea domnului primar
al orașului Tăuții Măgherăuș, Anton Ardelean, în relația cu APIA Maramureș și pentru
depunerea cererii de sprijin;

- Raportul  de  specialitate  nr.  6281/04.06.2020  privind  oportunitatea  proiectului   de
hotărâre pentru aprobarea instrumentării  dosarului tehnic pentru accesarea schemei de
ajutor  de  stat  ,,servicii  de  silvomediu,  servicii  climatice  și  conservarea  pădurilor  ’’
aferentă  măsurii  15,  împuternicirea  domnului  primar al  orașului  Tăuții  Măgherăuș,  în
relația cu APIA Maramureș și depunerea cererii de sprijin;

Văzând:

- Adresa nr. 02.06.2020 a Ocolului Silvic Ardud, privind accesarea de fonduri de la APIA
prin schema de ajutor de stat ,,servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor’’

Ținând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.  cadrul consiliului local al
orașului Tăuții Măgherăuș;

Luând în calcul prevedererile:

- OAMDR nr. 202/27.02.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea
schemei  de  ajutor  de stat  ,,servicii    de silvomediu,  servicii  climatice  și  conservarea
pădurilor’’  aferente  măsurii  15,   ,,servicii    de  silvomediu,  servicii  climatice  și
conservarea pădurilor’’ submăsura 15.1 ,,plăți pentru angajamente de silvomediu’’ PNDR
2014-2020;

-                   În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 2,  lit b și c şi alin.4 lit a. din
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

-



HOTĂRĂȘTE:

Art.  1. Se  aprobă  instrumentarea  dosarului  tehnic  pentru  accesarea  schemei  de  ajutor  de
stat ,,servicii   de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor’’ aferentă Măsurii 15,
care cuprinde: 

1. Extras din amenajamentul silvic, sub formă tabelară, avizat de către Ocolul Silvic care
asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice (Anexa 12 Ghidul Solicitantului);

2. Copii ale paginilor de amenajamentului silvic în vigoare certificate de ocolul silvic care
administrează servicii silvice pentru suprafața angajată;

3. Hărțile amenajistice pentru fiecare UP cu figurarea în mod distinct (culori diferitere) a
unui contur general al ua-urilor care face obiectul amenajamentului, figurarea conturului
general al suprafaței zonei de liniște compact și ua propuse pentru a fi parcurse cu lucrări
de rărituri cu atelaje în cadrul pachetului 2 în copie;

4. Suport optic (CD)  în două exemplare care conțin în format electronic câte un fișier cu
conturul  general  al  suprafeței  pentru  care  se  solicită  sprijin  (fișier  RO008056249)  și
distinct alt fișier cu conturul zonei de liniște (fișier RO008056249)

5. Copia Ordinului de aprobare a amenajamentului / aviz CTAS / copia procesului verbal al
conferinței a  II a de amenajare.

6. Adeverință de la Ocolul Silvic care administrează sau prestează servicii  silvice pentru
suprafața angajată

7. Copii ale documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului forestier;
8. Tabel cu suprafața neeligibilă inclusă în amenajamentul silvic

Art.  2. Se  aprobă  depunerea  de  către  orașul  Tăuții  Măgherăuș  a  cererii  de  sprijin  pentru
accesarea schemei de ajutor de stat ,, servicii   de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor’’  aferente  măsurii  15,  ,,  servicii    de  silvomediu,  servicii  climatice  și  conservarea
pădurilor’’ submăsura 15.1 ,,plăți pentru angajamente de silvomediu’’. 

Art. 3. Se împuternicește d-nul primar al orașului Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, domnul
Anton Ardelean,  având CNP 1560604240012. CI seria MM nr.  983719 eliberat  de SPCLEP
Tăuții Măgherăuș la data de 08.05.2019, în relația cu APIA Maramureș și depunerea cererii de
sprijin  și  a  documentelor  care  însoțesc  dosarul  cererii  de  sprijin,  prevăzute  în  Ghidul
Solicitantului.

Art.  4. Domnul primar Anton Ardelean,  în calitatea sa de împuternicit  va semna cererea de
sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat și va depune atașat acesteia toate documentele
justificative  necesare,  va  prelua  și  rezolva  toate  notificările  primate  de  la  APIA,  va  semna
angajamentele pe toată perioada de derulare a programului și va contribui la clarificarea tuturor
aspectelor ce ar putea interveni în derularea proiectului. 



Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului
Tăuții Măgherăuș. 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ. Cu modificările și completările ulterioare.

ART.7 Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege:
-Primarului Orasului Tautii Magherauş,
-Prefectului Judeţului Maramureş,

                      -Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii
           -Serviciului financiar contabil;

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                Ghișa Alexandru-Ilie                    

                               

       

                                                              Contrasemneaza secretar general,
                                                                                                        Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 12 consilieri din 12 în functie
Adoptata cu unanimitate.
Nr. 138 din 05.06.2020     
5 ex. CL/BCI
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