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H O T Ă R Â R E A   Nr. 28/2020 

privind aprobarea  instrumentării dosarului tehnic aferent cererii de sprijin pentru 
schema de ajutor de stat aferenta Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice si 

conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu” din cadrul 
PNDR 2014-2020, Sesiunea 3/2020 

                       
Consiliul Local al comunei Beriu , judeţul Hunedoara , întrunit în ședința extraordinară 

din data de  12.06.2020; 
Avand in vedere: Proiectul de hotărâre nr. 30 din 09.06.2020 și  Referatul de aprobare 

nr . 14/ 30 / 09.06.2020 inițiate de  primarul comunei Beriu  prin care se propune   aprobarea  
instrumentării dosarului tehnic aferent cererii de sprijin pentru schema de ajutor de stat 
aferenta Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor”, 
submăsura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020, 
Sesiunea 3/2020;  Raportul de specialitate  nr.15/ 28/ 09.06.2020  întocmit de compartimentul 
juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu ; În baza avizului  
comisiilor de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1-3 înregistrat în ședința 
comisiei din 11.06.2020                       

În contextual sesiunii deschise ,nr 3/2020 , anul 1. sM 15.1 “Plati pentru angajamente 
de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020, cu data limita depunere cerere de sprijin fara 
penalitati, -15.06.2020, la care comuna Beriu  intentioneaza sa aplice Pachetul 1,  pentru 
Fondul forestier proprietate publică comuna Beriu ;  

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (14)  si art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr  
57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

             Art.1. - Se aprobă depunerea la APIA-CJ Hunedoara-de către comuna Beriu, județul 
Hunedoara a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat aferenta Măsurii 15 
“Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 “Plțăi pentru 
angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020, Sesiunea 3/2020, pentru Fondul 
forestier proprietate publică  comuna Beriu, judetul Hunedoara in suprafață totală de 2732,00 
ha, suprafața solicitată Pachet 1=2714,80 ha. 
             Art.2. - Se aprobă instrumentarea dosarului tehnic aferent cererii de sprijin pentru 
schema de ajutor de stat aferentă Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice si 
conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu”-Pachetul 1,    
din cadrul PNDR 2014-2020, Sesiunea 3/2020, pentru Fondul forestier proprietate publică 
comuna Beriu , judetul Hunedoara in suprafață totală de 2732,00 ha, suprafața solicitată Pachet 
1=2714,80 ha. 
             Art.3. -  Se împuternicește primarul comunei Beriu, domnul Bîc Emil Moise  , domiciliat 
în comuna Beriu,  sat Căstău , nr 244A, posesor al CI seria HD, nr. 568542, să reprezinte  



Comuna Beriu  în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  pe toată perioada 
de derulare a măsurii prevăzută la art. 1 și  să ducă la îndeplinire instrumentarea dosarului 
tehnic care conține punctele obligatorii specificate. 
             Art.4. - Autoritățile administrației publice locale se angajează să mențină angajamentul  
de silvomediu si sa respecte cerințele specifice pachetului de silvomediu, pe o perioada de 5 ani 
de data semnarii cererii de sprijin. 

 Art.5. - Se împuternicește Primarul comunei  Beriu  , domnul Bîc Emil Moise,  domiciliat 
în comuna Beriu,  sat Căstău , nr 244A, posesor al CI seria HD, nr. 568542, să semneze și să 
depună, în numele și pe seama comunei Beriu  cererea de sprijin și orice alte acte necesare 
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”, PNDR 2014 - 2020 și orice alte documente 
necesare în vederea implementării acestei măsuri. 
            Art.6. - Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si  potrivit  Legii 
contenciosului administrativ,  Legea nr.554/ 2004,  cu modificarile si completarile ulterioare 
            Art.7. -  Prevederile prezentei  hotarari se comunica : 
-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara, 
-Primarului comunei Beriu , 
-Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei” 
-APIA-C.J. Hunedoara 

 

 

 

 

BERIU la  12.06.2020 

Preşedinte de  şedinţă, 
 ing.Bâldea Sorin Iulian  

                                 
Contrasemnează 
Secretar general   

     Jr.Firidon Ionela 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărârea a fost adoptată  în ședința  extraordinară din data de 12.06. 2020  cu următoarele voturi :  
Total consilieri aleși : 13   Prezenți  13    
Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 

 

 


