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   H O T A R A R E 

   privind instrumentarea dosarului tehnic pentru depunerea cererii de sprijin sesiunea 
4/2021 pentru schema de ajutor de stat Masura 15  “Servicii de silvomediu,servicii climatice 
si conservarea padurilor” ,Submasura  15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu “din 

cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. 
 

 

 Consiliul local al comunei Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud convocat on-line in 

sedinta extraordinara  convocata de indata in data de 14.05.2021; 

Avand in vedere: 

-referatul  de aprobare nr. 3564 /13.05.2021 intocmit de primarul comunei Sieu 

Magherus; 

-raportul de specialitate intocmit de d-l Muntean Lucian Pompiliu referent superior in 

compartimentul registru agricol  inregistrat sub nr. 3567  /13.05.2021; 

          -prevederile Ordinului nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii 

de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" ,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Ghidul solicitantului  pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de 

silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor” ,Submasura  15.1 “Plati pentru 

angajamente de silvomediu “din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. 

-prevederile Ordinului nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind 

ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România; 
   -prevederile art.129 alin.2 lit.c art.139 alin.3 lit.g    din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

   -avizul comisiei de specalitate nr.2 din cadrul Consiliului local Sieu Magherus inregistrat 

sub nr.8 /14.05.2021; 

       In temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Se aproba instrumentarea dosarului tehnic pentru depunerea cererii de sprijin 

sesiunea 4/2021 pentru accesarea  schemei de ajutor de stat Masura 15   “ Servicii de 
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silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor” ,Submasura  15.1 “ Plati pentru 

angajamente de silvomediu  “  din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, 

pentru suprafata de 490,4 ha fond forestier   al  comunei Sieu Magherus. 

 

 Art.2. Autoritatile administratiei publice locale se angajeaza sa mentina angajamentul de 

silvomediu si sa respecte cerintele specifice pachetului de silvomediu, pe o perioada de 5 ani de 

data semnarii cererii de sprijin. 

  
Art.3. Se desemneaza, reprezentant legal si imputernicit legal in relatie cu APIA, domnul 

Mititean Sorin Aurel , primar al comunei Sieu Magherus, pentru accesarea schemei de ajutor de 

stat “ Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor” ,Submasura  15.1 “ Plati 

pentru angajamente de silvomediu “din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-

2020, sesiunea 4. 

 

 Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comunei 

domnul Mititean Sorin Aurel. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Sieu Magherus  

prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti ___ consilieri,  voturi pentru __ 

,abţineri__,   împotrivă ___  . 
 

 Art.6.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului comunei cu: 

-Primarul comunei Sieu Magherus; 

-Institutia Prefectului-judetul Bistrita Nasaud; 
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