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  Hotărârea    nr.   40   / 2020 

privind instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Măsurii 15”Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru 

angajamente de silvomediu”, din cadrul PNDR 2014-2020, sesiunea 3/2020, Pachetul 1; 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit de îndată, în şedinţa 

extroardinară din data de 11 iunie 2020; 

 

   Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.5/77/05.06.2020 şi raportul 

compartimentului agricol nr. 5/78/05.06.2020;  

 - Ordinul nr. 595/01.10.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea 

schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” 

aferentă Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 

submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020, sesiunea 3/2020,, 

editia I, cod DPDsv-SFEADRv/M15;  

  -Avizul nr. 12193/04.06.2020 al Gărzii Forestiere Suceava pentru dosarul tehnic aferent 

schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” 

aferentă Măsurii 15”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 

submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul PNDR 2014-2020, depus de 

UAT comuna Gălăuțaș, CUI 4367981, Nr. Unic identificare solicitant RO251877674;  

-Titlul de proprietate nr. 316/07.11.2020 pentru suprafață totală de 1138 ha 8000 mp, teren 

cu vegetație forestieră eliberat de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate  

Asupra Terenurilor Suceava  și Titlul de proprietate nr. 7998/07.12.2002 pentru suprafață totală de 

818 ha, 0000 mp teren cu vegetație forestieră eliberat de Comisia Județeană pentru Stabilirea 

Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Harghita;  

-Contractul de administrare încheiat cu Direcția Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Broșteni 

nr. 17744/24.06.2019, pentru terenul cu vegetatie forestieră aflat în proprietatea publică a comunei 

Gălăuțaș in suprafață totală de 1956,80 ha;  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020 ;  

  Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/ 107/11.06.2020, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 

mediului nr. 6/106/11.06.2020, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, servicii şi comerţ,  nr.  6/105/11.06.2020;  

In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit c), art. 139 alin.1, alin. 3, lit.g), art. 

196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

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

”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Măsurii 15 ”Servicii 

de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru 

angajamente de silvomediu”, din cadrul PNDR 2014-2020, sesiunea 3/2020, Pachetul 1, pe o 

suprafață de fond forestier de 1956,80 ha, proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, județul 

Harghita. 

Art. 2. Se aprobă depunerea de către UAT comuna GĂLĂUȚAȘ, județul Harghita a cererii 

de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat ” Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor” aferentă Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul 

PNDR 2014-2020, sesiunea 3/2020, Pachetul 1. 

Art. 3. Se împuternicește dl Vodă Bogdan –Ioan, Consilier în cadrul compartimentului 

Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, domiciliat în municipiul 

Toplița, Str. Lungă nr. 207, județul Harghita, posesor al CI seria HR nr. 619470, eliberat de 

SPCLEP Toplița, la data de 04.10.2019, CNP 1930309191482, în relația cu APIA SUCEAVA 

pentru depunerea cererii de sprijin și a documentelor care însoțesc dosarul cererii de sprijin 

prevăzut în Ghidul solicitantului. 

Art. 4. Dl Vodă Bogdan –Ioan, Consilier în cadrul Compartimentului Agricol din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, 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 APIA SUCEAVA, va semna angajamentele pe 

toată perioada de derulare a programului și va contribui la clarificarea tuturor aspectelor ce ar 

putea interveni în derularea proiectului. 

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Vodă Bogdan- Ioan 

și primarul comunei Gălăuțaș. 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 

primarului comunei Gălăuțaș, APIA SUCEAVA şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Primăriei comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 
 
 

Gălăuțaș, la   11  iunie 2020    

 

 

Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                        ………………………     

      Petru MORAR                          Monica-Camelia MORAR 

 
 

 

 

 

 


