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HOTĂRÂREA  Nr.   39   din   2020              
privind aprobarea instrumentării  dosarului tehnic pentru accesarea  schemei de 

ajutor de stat ,, servicii de silvomediu, servicii climatice so conservarea pădurilor ” 
aferentă Măsurii 15  si   desemnarea  reprezentantului legal  in relatia cu  APIA 

Maramures 
 

Consiliul Local al   comunei Cicârlău , judetul Maramures , întrunit în sedintă ordinară 
în data de  28 mai  2020 , analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)  art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b)  art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
d)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 

actelor administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările 

ulterioare 
g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 
Luând act de :  
-   Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de 

aprobare al  proiectului nr. 2761  /2020, raportul compartimentului de resort nr. 2762  /2020, 
referatul compartimentului de specialitate nr. 2763   /2020 , avizele comisiilor pe domeniul ale 
consiliului local;  

- Ghidul solicitantului  pentru accesarea  schemei  de ajutor de stat ,, Servicii  de 
silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor ”, aferentă Măsurii 15 ,, Servicii de 
silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, Submăsura 15.1 ,, Plăti pentru 
angajamente de silvomediu” PNDR 2014-2020, sesiunea  3/2020 , Cod :DPDsv-
SFEADRv/M15;  

Adresa Ocolului Silvic Ardud 2499/2020, prin care se solicita adoptarea unei hotarari 
privind  aprobarea instrumentarii dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de 
stat, servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, aferenta masurii 15, 
imputernicirea domnului primar al comunei Cicârlău, judetul Maramures, Sorin LUPSE , in 
relatia cu APIA  Maramures  si depunerea cererii de sprijin, 

mailto:primariacicarlau@yahoo.com


- OMADR nr. 202/27.02.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 
accesarea schemei de ajutor de stat servicii de silvomediu, servicii climatice  si conservarea 
padurilor, aferenta masurii 15, submasura 15,1, plati pentru angajamente de silvomediu 
PNDR 2014-2020  ;  

În temeiul:  art. 129 alin 1 si alin 2 , lit. a si b  art. 196, alin 1, lit a  art. 197 si  art. 198   
din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ ,  cu completările si modificările ulterioare 

 
 

HOTĂRĂSTE  
Art. 1   Se aproba instrumentarea  dosarului tehnic pentru accesarea  schemei de 

ajutor de stat ,, servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor ” , aferentă 
Măsurii 15 care cuprinde : 

1 Extras din amenajamentul silvic, sub formă tabelară, avizat de către Ocolul Silvic  
care asigură 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. Hărtile amenajistice pentru fiecare UP cu  figurarea in  mod distinct ( culori diferite ) 
a unui contur general al ua-urilor care face obiectul amnajamentului, figurarea conturului 
general al suprafetei  zonei de liniste compact si a ua propuse pentru a fi parcurse cu lucrări 
de rărituri cu atelaje în cadrul parchetului 2 în copie; 

4. Suport optic (CD) în două exemplare care contin în format  electronic shape 
 ( extensia shp), câte un fisier cu conturul general al suprafetei pentru care se  solicită 

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  coferintei a II a  de amenajare. 
6.Adeverintă de la Ocolul Silvic care administrează sau prestează servicii pentru  

suprafata angajată. 
7. Copii ale documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului 

forestier; 
8.Tabel cu suprafata neeligibilă inclusa in  amenajamentul  silvic. 
Art. 2   Se aproba depunerea de catre comuna Cicârlău, judetul Maramures 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 Cicârlău , judetul Maramures , dl. Sorin 
LUPSE  avand CNP 1741128241330, CI seria MM,  nr. 967009, eliberat de catre SPCLEP 
Cicârlău, la data de 07.12.2018, in relatia cu APIA Maramures si depunerea cererii de sprijin 
si a documentelor  care insotesc dosarul cererii de sprijin prevazute in Ghidul Solicitantului.    

Art.4. Domnul primar Sorin LUPSE , 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. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii  adoptate se încredinţează  Primarul 
comunei Cicârlău ,  judetul Maramures. 

 



Art.  6  Prezenta hotarare se comunică :  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 
 de    legalitate 
    - Primarului comunei  Cicârlău  
    - APIA 
    - se aduce la cunoștință publică prin  publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.primariacicarlau.ro.  
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Nr. consilieri 13, prezenti 12, voturi pentru  12  
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