
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
   H O T Ă R Â R E A  nr.  103 / 2020 

privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, 
Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, pentru suprafața de 386,80 ha, aferentă măsurii 15 ”Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de 
silvomediu” P.N.D.R. 2014 – 2020 

 
Consiliul Local al oraşului Geoagiu; 
Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 108/15.10.2020,  referatul de aprobare al viceprimarului oraşului 

Geoagiu nr. 109/15.10.2020 privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat ”Servicii 
de silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, pentru suprafața de 386,80 ha, aferentă măsurii 15 
”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de 
silvomediu” P.N.D.R. 2014 – 2020, raportul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală nr. 
106/15.10.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Ţinând seama de prevederile : 
- art.120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
- art. 8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locală, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată 

prin Legea nr. 199/1997, 
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

  Constatând necesitatea instrumentării proiectului pentru Schema 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” P.N.D.R. 2014 – 2020; 

În temeiul  dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”b” și ”d”, alin.(4), lit. „g”, alin. (7) lit. ”i”, art. 139 alin. (1) și ale 
art. 196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  adopta prezenta; 

 
H O T Ă R Â R E 

 
              Art. 1.    Se aprobă depunerea la APIA de către orașul Geoagiu a cerii de sprijin pentru accesarea 
Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, pentru suprafața de 
386,80 ha, aferentă măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 
”Plăți pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014 – 2020. 
 

Art. 2. Se  aprobă instrumentarea dosarului tehnic aferent Schemei de ajutor de stat ”Servicii de 
silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, pentru suprafața de 386,80 ha, aferentă măsurii 15 
”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de 
silvomediu” P.N.D.R. 2014 – 2020. 

 
Art. 3  Se  împuternicește  domnul  Susan Marius, domiciliat în orașul Geoagiu, strada Calea Romanilor, 

nr. 244A, jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD nr.  767612, CNP  1710709204361 să reprezinte orașul Geoagiu 
în relația cu Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură pe toată perioada de derulare a măsurii prevăzută la 
art. 1 și să ducă la indeplinire  instrumentarea dosarului  tehnic care conține punctele obligatorii specificate. 

 
Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se angajează să mențină angajamentul de silvomediu și să 

respecte cerințele specifice pachetului de silvomediu, pe o perioadă de 5 ani de la data semnării cererii de sprijin. 
 
Art. 5.   Se  împuternicește  domnul  Susan Marius – șef Serviciul Registrul Agricol și Gospodărie Comunală 

în aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu, domiciliat în orașul Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 



244A, jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD nr.  767612, CNP  1710709204361, să semneze și să depună , în 
numele și pe seama orașului Geoagiu, cererea de sprijin și orice alte acte necesare pentru accesare schemei de 
ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, aferentă măsurii 15 ”Servicii de 
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, P.N.D.R. 2014 – 2020 și orice alte documente necesare în 
vederea implementării acestei măsuri. 
 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
         Art.  7.   Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul  Hunedoara ; 
- Primarului oraşului Geoagiu ; 
- APIA Hunedoara 
- Domnului  Susan Marius. 

 
 
 
Geoagiu, 22.10.2020  

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

           Luț Dorina Daniela                                                                           Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  6  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri in funcție: 9, consilieri prezenţi: 6, cvorum necesar: 4 
 

 


