
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 
Voturi pentru: 15  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA             
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 63 
din data de 14 mai 2021 

 

privind  aprobarea instrumentării dosarului tehnic și acordul Consiliului Local Oraș 
Tășnad pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

– Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 
15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – Submasura 

15.1 – “Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020 
 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, în data de 14 mai 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 9359/13.05.2021; 

Analizând Adresa Ocolului Silvic „Codrii Sătmarului” nr. 408/12.05.2021, 
înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 9317/12.05.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 9361/13.05.2021 și Raportul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
9450/14.05.2021; 

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 48/26.05.2005 privind includerea pădurii 
orașului Tășnad, în domeniul public al orașului Tășnad; 

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 79/28.08.2014 privind includerea suprafeței de 
48,91 hectare teren forestier în domeniul public al orașului Tășnad; 

Luând în considerare prevederile OMADR nr. 54/04.03.2021 privind aprobarea 
Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, 
servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, 
servicii climatice şi conservarea pădurilor” – Submasura 15.1 – “Plati pentru angajamente 
de silvomediu”, PNDR 2014-2020” – Editia I – sesiunea 4/2021. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) și d), coroborate cu alin. (6) lit. 
a), alin. (7) lit. r) și s), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) și g) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – Se aprobă instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de 

ajutor de stat aferent Masurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 
pădurilor, Submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020. 

Art. 2 – Se aprobă depunerea de către Oraș Tășnad a cererii de sprijin pentru 
accesarea schemei de ajutor de stat aferent Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 
climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăti pentru angajamente de 
silvomediu”. 



 
 

Art. 3 – Se împuternicește domnul primar al Oraș Tășnad, județul Satu Mare, domnul 
dr. Farcău Adrian-Dănuț, având CNP 1801021303314, C.I. seria SM,  nr. 484743 , eliberat 
de SPCLEP Tășnad la data de 14.11.2012, în relația cu APIA Satu Mare pentru depunerea 
cererii de sprijin si a documentelor care însoțesc dosarul cererii de sprijin, prevăzute în 
Ghidul Solicitantului. 

Art. 4 – Domnul primar dr. Farcău Adrian-Dănuț, în calitatea sa de împuternicit va 
semna cererea de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat și va depune atașat 
acesteia toate documentele justificative necesare, va prelua și rezolva toate notificările 
primite de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va semna angajamentele pe 
toata perioada de derulare a programului și va contribui la clarificarea tuturor aspectelor ce 
ar putea interveni în derularea proiectului. 

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Oraşului Tăşnad. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


