
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL         

                                                     HOTARARE 
 
privind instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat, „Servicii de silvomediu, servicii climate și conservarea pădurilor”. 

Submăsura 15. „Plăți pentru angajamente de silvomediu din Programul”  PNDR pentru corpurile de pădure aflate în domeniul public al Comunei 

Băița de sub Codru  
 

 

Având în vedere ; 

-expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  , referatul  viceprimarului comunei 

,precum şi avizul secretarului comunei; 

- prevederile ghidului solicitantul aferent submăsurii 15.1 privind documentele atașate cererii de sprijin.  
- prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 al Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006  cu modificările  și completatările ulterioare; 

 - prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 

- prevederile  legii nr 46/2008 privind Codul silvic cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 934/2002, anexa nr.13 privind atestarea domeniului public  al comunei Băița de sub Codru cu modificările și 

completările ulterioare. 
 -amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei  Băița de sub Codru. 

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b” ”c”,aliniatul 4 litera „d” aliniatul 9,art.45 si articolului  115 aliniatul 1 litera „b” 

din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,; 

  Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures; 

 

HOTĂREȘTE: 
 

 
Articolul 1.  Se aprobă instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice 

și conservarea pădurilor” aferentă Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 “Plăți pentru 

angajamente de silvomediu” din Programul  PNDR pentru corpurile de pădure aflate în domeniul public al Comunei  Băița de sub Codru. 
Articolul 2. Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Masurii 15 „Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din Programul PNDR 2014-2020, 

se va accesa altfel:  
a)  Pachetul 1- Asigurarea de zone de liniște – va fi solicitată pentru o suprafață de 484,7 ha pădure. 
b) Pachetul 2- Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri- va fi solicitată pentru toată suprafața eligibilă conform calculelor din 

proiectul tehnic,respectiv 97,2 ha. 
Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei  Băița de sub Codru, domnul DUMUȚA  AUREL și viceprimarul Comunei Băița de sub 

Codru, domnul POP TRAIAN, să facă toate demersurile necesare și să semneze toate documentele, angajamentele care se vor impune pentru 

accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente 

de sivomediu” conform celor descrise mai sus.  
Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei, viceprimarul comunei și compartimentul achiziții 

publice din cadrul Primariei Băița de sub Codru. 
Articolul  5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 

 -     Instituției Prefectului judetului Maramures 
-     Primarului comunei. 

-     Viceprimarului comunei 

-     compartimentului financiar contabil 
  

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      DUMUȚA   GHEORGHE 

 
            

CONTRASEMNAT 
       SECRETARUL COMUNEI  

    DRAGOŞ TRAIAN 

     
Baita de sub Codru 

la  23.04.2019. 

Nr.18 . 
 Nota; 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11_ voturi pentru,  _0__ abţeneri,__0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de _11___ consilieri prezenţi . 
 

Consilieri în funcţie :  11 

 

 


