
 

 

R O M Á N I A 

SZATMÁR MEGYE 

MEZŐTEREM KÖZSÉG  

HELYI TANÁCSA 

21/2020-as sz. HATÁROZAT 

A 15-ös Intézkedés által biztosított állami támogatásoknak, az erdővédelem, klíma és erdőállomány 

megvédése program műszaki dokumentációjának és a kérvény benyújtásának jóváhagyásáról, 

valamint a 15.1-es alintézkedés biztosította kifizetések igénylése. 

 Mezőterem község Helyi Tanácsa 2020 június 29-i rendes ülésén, az alábbi jogszabályi 
feltételekenek eleget téve jóváhagyja: 

 
“Consiliul local al comuneiTiream, întrunitînşedinţaordinară din data de 29.iunie.2020; 

Avândînvedereproiectul de hotărâreînregistrat sub nr.1717//15.06.2020, inițiatînbazareferatului de aprobare al 

primaruluicomuneiTiream nr. 1716/15.06.2020, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

1736/17.06.2020 și de avizelecomisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3  din cardrulConsiliului local al 

comuneiTiream ; 

În baza dispoziţiilor OrdinuluiMinistruluiAgriculturii nr. 495/01.10.2019 

privindaprobareaGhiduluisolicitantuluipentruaccesareaschemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, 

serviciiclimaticesiconservareapadurilor”, aferentaMasurii 15, submasura 15.1 „Platipentruangajamente de 

silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 sesiunea 3/2020, 

Având in vedereAdresa nr. 1931/8.05.2020 aOcoluluiSilvicAsociatiaSalcâmulCiumești, inregistrata la 

PrimariacomuneiTiream sub nr. 1687/12.06.202; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Întemeiulprevederilor  art. 129 alin(.2), lit.b), alin.4 lit. g), art.139 alin.(3), lit.g), art. 196 alin.1 lit.a) din OUG 

nr. 57/2019 privindCoduladministrativ, modificată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1.-  Se aproba instrumentarea dosarului tehnic de cătreOcolul Silvic Asociatia Salcâmul 

Ciumești pentru accesarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice şi 

conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor”, Submasura 15.1 – “Plati pentru angajamente de silvomediu”,PNDR 2014 – 2020. 

Art.2.-Se aproba depunerea de către Comuna Tiream a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de 

ajutor de statServicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – 

“Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1 – “Plati pentru 

angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020. 

Art.3. Se imputernicestedomnul Tar NicolaeprimarulComuneiTiream, săsemnezeCererea de 

sprijinpentruaccesareaschemei de ajutor de stat , sădepunăatasatacesteiadocumentelejustificativenecesare, 

sărezolvetoatenotificărileprimite de la APIA, săsemnezeangajamentelepetoatăperioada de derulare a 

programuluișisăcontribuie la clarificareatuturoraspectelorcearputeainterveni in derulareaproiectului. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredințeazăprimarulcomuneiTiream, 
           Art.5. - Prezentahotărâre se comunică , pringrijasecretarului general , primaruluicomuneiTiream, 

InstituţiaPrefectuluijudeţuluiSatu Mare,  APIA Satu Mare, OcolulSilvicAsociatiaSalcâmulCiumești ,se publicăpe  site-ul 

: www.tiream.ro  şiCetăţeni, prinafişare la avizierulPrimăriei. 

Tiream, la 29 iunie  2020 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             Contrasemnează, 
Consilier local : VinklerValterSecretargeneral UAT Tiream: 
jr. Maria Grigoraș 
 
 



Total consilieriînfuncţie : 11 ; Nr. total consilierilorprezenţi :11 ;  Nr. total al consilierilorabsenţi : 0 ;Voturi pentru:11; 
Voturiîmpotrivă:  nu sunt;Abţineri: nu sunt.  
Nr. total al consilierilorcare au participat la dezbaterişi la vot   11 


