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Proiect de Hotărâre nr. 26/2021 

privind acordul Consiliului Local Căpleni 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 - "Plăți pentru 

angajamente de silvomediu" PNDR 2014-2020 

  

  

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa de îndată din data de 11 iunie 2021 

 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.26/11.06.2021, 

- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr. 25/11.06.2021,  

- avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. 22/ 11.06.2021; 

- anunțul nr. 4407/10.02.2021 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care de lansare a 

sesiunii 4 de depunere a Cererilor 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 "Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" 

din cadrul PNDR 2014-2020, 

- Văzând că termenul de depunere a cererilor este de 11 iunie 2021, 

Luând în considerare adresa nr.460/05.04.2021 al Ocolului Silvic-Asociația Salcâmul Ciumești 

înregistrată sub nr. 27085/19.06.2020 prin care ne comunică posibilitatea de accesare de fonduri prin 

Măsura 15 - "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE  

Art.-1.- Se aprobă instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

aferent Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, Submăsura 15.1 

"Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020. 

Art.-2.- Se aprobă depunerea de către Comuna Căpleni a cererii de sprijin pentru accesarea 

schemei de ajutor de stat aferent Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor, Submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu". 

Art.-3.- Se aprobă împuternicirea domnului Megyeri Tamás-Róbert, primar al Comunei Căpleni, 

ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Satu Mare 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", Submăsura 

15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014 - 2020, sesiunea 3/2020. 



Art.-4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Căpleni, 

domnul Megyeri Tamás-Róbert.  

Art.-5.- Prezenta Hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al comunei 

Căpleni, în termenul prevăzut de lege cu: 

- Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia, Prefectului judeţului Satu Mare, 

- Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, 

- Ocolului Silvic-Asociația Salcâmul Ciumești.  

  

  

  

Căpleni, 11 iunie 2021.-  

 

 

 

    Iniţiator      Avizat 

               Megyeri Tamás-Róbert               Csizmar Erika 

               Primarul comunei Căpleni              Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


