
 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 21/11.06.2020 
privind instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

“Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor” aferenta masurii 15 
“Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”,submasura 15.1 Plati 

pentru angajamente de silvomediu “PNDR 2014-2020” 

 
 Consiliul local al comunei Vetis, întrunit în ședința ordinară, la data de 11.06.2020; 
 Văzând proiectul de hotarare nr.4107 din 02.06.2020, referatul de aprobare nr. 
4224/05.06.2020  prezentate de către primarul comunei Vetis , raportul de specialitate 
nr. 4253 din 09.06.2020 al compartimentului de resort, şi Avizul comisiei pentru 
agricultură, activităţi economico-financiare,prin care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre şi adresa Ocolului Silvic Ardud RA nr. 2506/29.05.2020;  
         În conformitate cu prevederile OMADR nr. 202/2019 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu,servicii 
climatice si conservarea padurilor” aferenta masurii 15 “Servicii de silvomediu,servicii 
climatice si conservarea padurilor”,submasura 15.1 Plati pentru angajamente de 
silvomediu “PNDR 2014-2020” , 
         În temeiul  prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si d), art. 139 alin. (3)  ,lit. d , si  
art. 196  alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarilesi completarile ulterioare, 

PROPUNEM 
         Art.1. Se aproba instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de 
ajutor de stat servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, aferenta 
masurii 15, care cuprinde 

1. Extras din amenajamentul silvic, sub forma tabelara avizat de catre Ocolul Silvic 
care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice (Anexa 12 Ghidul 
Solicitantului), 

2. Copii ale paginilor din amenajamentul silvic in vigoare  certificate de ocolul silvic 
care administreaza servicii silvice pentru suprafata angajata, 

3. Hartile amenajistice pentru fiecare UP cu figurarea in mod distinct (culori diferite) 
a unui contur general al UA-urilor care face obiectul amenajamentului, figurarea 
conturului general al suprafetei zonei de liniste compact si a UA- urilor propuse 
pentru a fi parcurse cu lucrari de rarituri cu atelaje in cadrul pachetului 2 in copie, 

4. Suport optic (CD) in doua exemplare care contin in format electronic shape 
(extensia shp) cate un fisier cu conturul general al suprafetei pentru care se 
solicita sprijin (fisier RO001556052) si distinct alt fisier cu conturul zonei de liniste 
(fisier RO001556052). 

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

6. Adeverinta de la Ocolul Silvic care administreaza sau presteaza servicii silvice 
pentru suprafata angajata, 

7. Copii ale documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului 
forestier, 

8. Tabel cu suprafata neeligibila inclusa in amenajamentul silvic, 
 

 



 
 
 
 
    Art.2.Se aproba depunerea de catre Comuna Vetis, judetul Satu Mare a cererii de 

sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – servicii de silvomediu, servicii 
climatic si conservarea padurilor- aferente masurii 15, servicii de silvomediu, servicii 
climatice si conservarea padurilor-submasura 15.1, plati pentru angajamente de 
silvomediu. 

    Art.3. Se imputerniceste dl. primar al Comunei Vetis, judetul Satu Mare, dl.IULIU 
ILYES avand CNP 1570425301997, CI seria SM 767187,, eliberat de catre SPCLEP Satu 
Mare, la data de 24.02.2020, in relatia cu APIA Satu Mare si depunerea cererii de sprijin 
si a documentelor  care insotesc dosarul cererii de sprijin prevazute in Ghidul 
Solicitantului.    
         Art.4. Domnul primar IULIU ILYES, in calitatea sa de imputernicit va semna 
cererea de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat si va depune atasat 
acesteia toate documentele justificative necesare, va prelua si rezolva toate notificarile 
primite de la APIA, va semna angajamentele pe toata perioada de derulare a programului 
si va contribui la clarificarea tuturor aspectelor ce ar putea intervene in derularea 
proiectului. 

Art.5. Hotărârea adoptată se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei Vetis şi prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei.  

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii  adoptate se încredinţează  primarul 
Comunei Vetis, judetul Satu Mare. 
         Art.7.Prezenta  se comunică : 
 -Instituţia Prefectului-Judeţul  Satu Mare ; 
 -Primarului comunei Vetis ; 
 -Ocolul Silvic Ardud; 

11.06.2020 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
           RAPOLTI LASZLO   

                                                                                                   Contrasemnez,  
                                                                                          SECRETAR GENERAL al UAT 
                         ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 1 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 



 


