
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M 
                  
       

H O T Ă R Â R E A  Nr.21/2020 
privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic si  depunerea Cererii de sprijin 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” 
 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.iunie.2020; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.1717//15.06.2020, inițiat în baza  referatului de 

aprobare al primarului comunei Tiream nr. 1716/15.06.2020, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de 

resort  nr. 1736/17.06.2020 și de avizele  comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3  din cardrul Consiliului local al 

comunei Tiream ; 

În baza dispoziţiilor Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 495/01.10.2019 privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea 

padurilor”, aferenta Masurii 15, submasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 

sesiunea 3/2020, 

Având in vedere Adresa nr. 1931/8.05.2020 a Ocolului Silvic Asociatia Salcâmul Ciumești, inregistrata la 

Primaria comunei Tiream 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,  

În temeiul prevederilor  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 privind Codul administrativ, modificată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1.-  Se aproba instrumentarea dosarului tehnic de către Ocolul 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 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.3. Se imputerniceste domnul Tar Nicolae primarul Comunei Tiream, să semneze Cererea de 

sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat , să depună atasat acesteia  documentele justificative 

necesare, să rezolve toate notificările primite de la APIA, să semneze angajamentele pe toată perioada de 

derulare a programului și să contribuie la clarificarea tuturor aspectelor ce ar putea interveni in derularea 

proiectului. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tiream, 
           Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului general , primarului comunei Tiream, Instituţia 

Prefectului judeţului Satu Mare,  APIA Satu Mare, Ocolul Silvic Asociatia Salcâmul Ciumești ,se publică  pe  site-ul : 

www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei.     

Tiream, la 29 iunie   2020 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         Contrasemnează, 
                   Consilier local : Vinkler Valter                                                     Secretar general UAT Tiream: 
                                                                                                                                          jr. Maria Grigoraș 
 
 

Total consilieri în funcţie : 11 ;  Nr. total consilierilor prezenţi :11 ;  Nr. total al consilierilor absenţi : 0 ;                                                                        
Voturi pentru:11;   Voturi împotrivă :  nu sunt;  Abţineri: nu sunt.  
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   11 


