ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
coNSrLtUL LOCAL PAULEtiTI

HOTARAREA NR. 36
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privind aprobarea instrumentdrii dosarului tehnic pentru accesarea scher"lrei de ajutor de stial:
"Servicii de silvomediu, servicii climatice gi conservarea pddurilor" aferentd
hdsurii i5, submis;ura
'15.1 'Pleti pentru angajamente de silvomediu" prin pNDR 2014
- 2O2O

Gonsiliul L.ocal Piulegti, judetul Satu Mare, intrunit in gedinla din 16,06,2020,la sr:rJiul
Caminului Cultural din localitatea Pdulesti, avdnd in vederc'dispoziliile art, 136 cu privire la
rapoartele compartimentelor de resort si avizele comisiilor de specialitate, irfr baza dispoziliilor art.
134 din cadrul O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ,
vdz6nd referatul de aprobare a primarului Comunei Pdrulegti nr . 42P7103.06.2020, ju<1e{ul
Satu Mare, raportul de specialitate nr, 4656115.06.2020 din cadrul Primdrfiei Comunei Pdule,sti,
judetul Satu Mare, procesul-verbal din 16,06.2020 lavizare a c;omisiei de specialitate l,
vazdnd adresa nr.4162102.06.2020 a Ocolului Silvic Ardud R.A..
in baza Ordinului nr. 100212016 privind
silvomediu, servicii climatice si conservarea pad
in baza Ordinului Ministrului Agriculturii s
a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru acc
silvomediu, senvicii climatice si conservarea pdd
servicii climatice qi conseryarea pddurilor", submdsura 1€i.1 ,,Pleti pentru angajamente de
silvomediu', Pl\DR 2014 -2020 sesiunea 312020,
in baza art. 129 alin.7lit. i, art. 139 alin.2lit. g, art. 196 alin. 1 lit. a din cadrul O.U.G. nr.
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioarq,

HOTARA$TE:
Ar1l. 1. Se aprobd instrumentarea conform legislatiei in vigoare a d sarului tehnic perntru
accesareia schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii cli atice 9i conservi3rrea
pddurilor" aferentd mdsurii 15, submdsura 15.1 "Pldti pentru angajament de silvomediu", Frrin

programul PNDR 2014 - 2020, precum si men[inerea angajamentului d
pentru o
perioadd de 5 ani de la data semndrii acestuia, iar dosar tehnic; care cuprind .silvomediu
1

Extras dlin amenajamentul silvic, sub forma tabelara aviz:al de catre Opolul Silvic care
asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice (l\nexa 12 Ghi{ul Solicitantului),
Copii ale paginilor din amenajamentul silvic in vigoare certificate de ocolul silvic care
administreaza servicii silvice pentru suprafata angajata,
Hartile amenajistice pentru fiecare UP cu figurarea in mod distinct (cufori diferite) a unui
contur general al UA-urilor care face obiectul amenajamentului, figurarea conturului genr:rral
al r;uprafetei zonei de liniste compact si a UA- urilor propuse pentru a fi parcurse cu lucriari
de rarituri cu atelaje in cadrul pachetului 2 in copie,
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suport optic (cD) in doua exemplare care contin in format electronic hape (extensia slhrp)
cate un fisier cu conturul general al suprafetei pentru c€rre se solicita
ijin (fisier
Ro001556052) si distinct alt fisier cu conturul zonei de liniste (fisier
1 556052)
5 copia ordinului de aprobare a amenajamentuluilaviz c'TAS/copia p
iverbal al
conferintei a ll-a de amenajare.
6. Adeverinta de la ocolul silvic care administreaza sau presteaza
ii silvice pentru
suprafata angajata,
7 copii ale documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asu
terenului forestierr,
8 Tabel cu suprafata neeligibila inclusa in amenajamentur sirvic,
4

Art. 2. Se aprobd depunerea de citre UAT Comuna F,dulegti,
de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "servicii de si
conservarea pddurilor" aferenti misurii 15, submdsura 1,5.1 'pleti
silvomediu".

I Satu Mare, a cr:rerii
u, servicii climaticr: 9i
angajamente de

Art. 3. suprafe[ele de teren forestier pentru care se va solicita

in cadrul

acerstei

scheme sunt administrate prin Ocolul Silvic Ardud R.A.

Art. 4. Se imputernicegte Primarul Comunei Paules;ti, judelul S
Zenoviu stelian, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri, respectiv
cererii de sprijin la APIA gi a documentelor care insotesc dosarul, conform

tu Mare, dl.

Bontea
narea 9i depunelrea
ului solicitantului.

Aft. 5. Prezenta hotdr6re se intocmeste in 4 exemplare originale,

di care un exemplar se
inderplinire si co unicarea in dosarul
intocmit, unul se comunicd Institutiei Prefectului Judetului Satu Mare, unul
anexeazd la dosarul
gedintei gi unul se va aduce la cunogtintd publica prin grija secretarului
ral UAT Paulesti.

predi Primarului Comunei Pdulegti, pentru ducere la
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legti 16.06.2020
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pentru legalitate,
ral al UAT Pdurlt.'sti
Bernat Manuela lEiva
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Prezenta hotdrare a fost adoptate cu respectarea
din O U.G nr 5712019, modificatd gi completati
Nr total al consilierilor in funclie 15
Nr. total al consilierilor prezenli 14
Nr. total al consilierilor absenli 1
Voturi
14
Voturi
0

pentru
impotrivd
Abtineri

0
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