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HOTÁRAREA
Nr.37.din 26 mai 2021.pentru aprobarea instrumentarii dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat
"Servicii de silvomediu, servicii climatice 5i conservarea Odurilor, aferente Ma'surii
15", imputernicirea domnului primar al comunei Sálacea , in relatia cu APIA Bihor si depunerea
cererii de sprijin
Consiliul local al comunei Salacea, judetul Bihor, intrunit in sedinta publica azi data de
26.05.2021;
Luand in dezbatere:
Proiectul de hotarare nr.2197 / 17.05.2021 initiat de domnul primar, pentru aprobarea
instrumentarii dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de
silvomediu, servicii climatice
i conservarea Odurilor, aferente Mkurii 15",
imputernicirea domnului primar al comunei Salacea, in relatia cu APIA Bihor si depunerea
cererii de sprijin;
Referat de aprobare nr. 2198/17.05.2021, intocmita de domnul primar in calitate de
initiator, privind necesitatea si oportunitatea dezbaterii si aprobarii proiectului de hotarare
initiat;
Raportul de specialitate nr. 2199/17.05.2021, privind legalitatea proiectului de hotarare
pentru aprobarea instrumentarii dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de
stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea pádurilor, aferente M'ásurii
15", imputernicirea domnului primar al comunei Salacea, in relatia cu APIA Bihor si
depunerea cererii de sprijin
Avand in vedere:
Adresa nr. 424/14.05.2021, a Ocolului Silvic Codrii Satmarului, privind accesarea de fonduri
de la APIA prin schema de ajutor de stat "pentru aprobarea instrumentarii dosarului tehnic
pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice
conservarea Odurilor"
Tinand cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, respective nr. 2 si nr. 3
din cadrul consiliului local al comunei Sálacea;
Luand in considerare prevederile OMADR nr. 54/04.03.2021 privind aprobarea Ghidului
solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii
climatice i conservarea Odurilor, aferente Wsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii

climatice i conservarea padurilor" — Submasura 15.1 — "Plati pentru angajamente de
silvomediu", PNDR 2014-2020" — Editia I — sesiunea 4/2021.
In temeiul prevederilor art.129 alin.2)lit.b) art.139 alin.3),Iit.d) si art.196 alin.1)lit.a) dinO.U.G.Nr.
57/2019 privind Codul administrativ,cu modifickile si completkile ulterioare;in unanimitate de
voturi pentru,
HOTÁRASTE:
Art.l. Se aproba instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de
stat aferent Masurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice 5i conservarea pádurilor,
Submasura 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.
Art.2. Se aproba depunerea de catre comuna Salacea a cererii de sprijin pentru accesarea
schemei de ajutor de stat aferent Masurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice
conservarea pá"durilor, Submasura 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu".
Art.3. Se imputernicste domnul primar al comunei Salacea, judetul Bihor, domnul Horvath
Bela, avand CNP 1880221054759, C.I. seria XH, nr. 895399, eliberat de SPCLEP Marghita la
data de 11.09.13., in relatia cu APIA Bihar pentru depunerea cererii de sprijin si a
documentelor care insotesc dosarul cererii de sprijin, prevazute in Ghidul Solicitantului.
Art.4. Domnul primar Horvath Bela, 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 primate de la APIA,
va semna angajamentele pe toata perioada de derulare a programului si va contribui la
clarificarea tuturor aspectelor c ear putea interveni in derularea proiectului.
Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Salacea.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7. Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotarare se comunica si inainteaza
Institutiei Prefectului judetului Bihar, domnului primar, APIA Bihar si se afiseaza,se public in
MOF Local;
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Proiect de hotárűre
din 17 mai 2021.-

privind accirdul Consiliului Local Salacea pentru depunerea Cererii de sprijin pentru
accesarea schemei de ajutor de stat — Servicii de silvomediu, servicii climatice 5i conservarea
pgdurilor, aferente Mgsurii 15 — "Servicii de silvomediu, servicii climatice 5i conservarea
pgdurilor" — Submasura 15.1 — "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.
Avand in vedere ca, Comuna Salacea este proprietar al suprafetei de fond forestier in suprafata de
646.30 ha si dispune de o suprafata de 124.70 ha (20% din suprafata fondului forestier) teren cu
destinatie forestiera care s-ar putea incadra in prevederile Ghidului Solicitantului privind accesarea
schernei de ajutor de stat pentru submasura 15.1.
Mentionam faptul ca pentru dezvoltarea fon
- dului forestier proprietate publica, respectiv pentru a
putea mentine si a imbunatati serviciile oferite de existenta fondului forestier in raza UAT Salacea,
servicii de silvomediu, climatice si de conservare a padurilor este necesara obtinerea de fonduri
financiare suplimentare, astfel incat in viitorul apropiat, mentinerea si dezvoltarea serviciilor oferite de
padure sa nu fie dependente in totalitate de exploatarea si valorificarea masei lemnoase din proprietatea
publica a UAT Salacea.
•
In urma accesarii acestei scheme de ajutor de stat se va reduce in mod considerabil presiunea
asupra fondului forestier, in cea ce priveste exploatarile forestiere, in suprafetele incluse in acest proiect
se vor putea executa doar lucrari de impaduriri, lucrari de ingrijire a arboretelor tinere, taieri de igiena
respective taieri de produse accidentale daca este cazul.
Aceasta suprafata de 20 % din totalul fondului fore er al UAT Salacea, amáajat conform
reglementarilor in vigoare, valabil pina la data de 31.12.2026, oftera posIbilitatea crearli unei zone .de
liniste favorabile realizarii dezideratelor perzentate in Ghidul Solicitantului.
,
Pentru a putea depune documentatia necesara, la ,APIA,Bihor, prevazata in Ghidul Solicitantului va
fi necesara instrumentarii dosarului tehnic ce se va intocmi in stransa conlucrare cu Ocolul Silvic Codrii
Satmarului, entitate care ofera servicii de specialitate in cqa ce, prikteste gOspodarirea fondului forestier
I I.
al UAT Salacea, in stransa corelatie cu prevederile amenajamentalm m vigoare.
In urma celor prezentate mai sus propun spre aprobare Proiectul de Hotarare.
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Proiect de hofará're
din 17 mai 2021.-

privind atórdul Consiliului Local Salacea pentru depunerea Cererii de sprijin pentru
accesarea schemei de ajutor de stat — Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea
Odurilor, aferente Msurii 15 — "Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea
pildurilor" — Submasura 15.1 — "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.
Avand in vedere ca, Comuna Salacea este proprietar al suprafetei de fond forestier iri suprafata de
646.30 ha si dispune de o suprafata de 124.70 ha (20% din suprafata fondului forestier) teren cu
destinatie forestiera care s-ar putea incadra in prevederile Ghidului Solicitantului privind accesarea
schemei de ajutOr de stat pentru submasura 15.1.
Mentionam faptul ca pentru dézvoltareá fondului forestier proprietate publica, respectiv pentru a
putea mentine si a imbunatati serviciile oferite de existenta fondului forestier in raza UAT Salacea,
servicii de silvomediu, climatice si de conservare a padurilor este necesara obtinerea de fonduri
financiare suplimentare, astfel incat in viitorul apropiat, mentinerea si dezvoltarea serviciilor oferite de
padure sa nu fie dependente in totalitate de exploatarea si valorificarea masei lemnoase din proprietatea
publica a UAT Salacea.
In urma accesarii acestei scheme de ajutor.de stat se va reduce in mod considerabil presiunea
asupra fondului forestier, in cea ce priveSte exploátárile forestiere, in suprafetele incluse in acest proiect
se vor putea executa doar lucrari de impaduriri, lucrari de ingrijire a arboretelor tinere, taieri de igiena
respective taieri de produse accidentale daca éste cazul.
Aceasta suprafata de 20 % din totálul fondului forestier ,a1 UAT Salacea, amériajat . conform
reglementarilor in vigoare, valabil pina la daia de 31.12.2026, of'era posibiláatea 'crearii unéi zo.ne .de
liniste favorabile realizarii dezideratelor perzeinate in Ghidul
Pentru a putea depune documentatia necesará, la APIA Bihor, prevazdia in Ghidul Solicitantului va
fi necesara instrumentarii dosarului tehnic ce se va intocmi in stransa conlucrare cu Ocolul Silvic Codrii
Satmarului, entitate care ofera servicii de specialitate in cea ce priveste pspodarirea fondului forestier
al UAT Salacea, in stransa corelatie cu prevederile amenajamentului in vigoare.
In urma celor prezentate mai sus propun spre aprobare Proiectul de Hotarare.
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REFERAT DE APROBARE

privind acordul Consiliului Local Salacea pentru depunerea Cererii de sprijin pentru
accesarea schemei de ajutor de stat — Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea
Odurilor, aferente Milsurii 15 — "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea
pildurilor" — Submasura 15.1 — "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.
Vazand Referatul de specialitate Intocmit de referentul agricol cu nr.21990din 17 mai 2021 n acest
scop;
Avand in vedere ca, Comuna Salacea este proprietar al suprafetei de fond forestier in suprafata de
646.30 ha si dispune de o suprafata de 124.70 ha (20% din suprafata fondului forestier) teren cu
destinatie forestiera care s-ar putea incadra in prevederile Ghidului Solicitantului privind accesarea
schemei de ajutor de stat pentru submasura 15.1.
Mentionam faptul ca pentru dezvoltarea fondului forestier proprietate publica, respectiv pentru a
putea mentine si a imbunatati serviciile oferite de existenta fondului forestier in raza UAT Salacea,
servicii de silvomediu, climatice si de conservare a padurilor este necesara obtinerea de fonduri
financiare suplimentare, astfel incat in viitorul apropiat, mentinerea si dezvoltarea serviciilor oferite de
padure sa nu fie dependente in totalitate de exploatarea si valorificarea masei lemnoase din proprietatea
publica a UAT Salacea.
In urma accesarii acestei scheme de ajutor de stat se va reduce in mod considerabil presiunea
asupra fondului forestier, in cea ce priveste exploatarile forestiere, in suprafetele incluse in acest proiect
se vor putea executa doar lucrari de iinpaduriri, lucrari de ingrffire a arboretelor tinere, taieri.de igiena
'•
(.•
;
respective taieri de produse accidentale daca -este cázul.
Aceastá suprafata de 20 % din totalul fondului forestier al UAT ''Salacea, amenajat conform
reglementarilor in vigoare, valabil pina la data de 31.12.2026; .ofdra posibilitateá crearii unéi zone de
linisté favorabile realizarii dezideratelor perzentate in Ghidul Solicitantulni;
•
Pentru a putea depune documentatia necesara, la APIA Bihor, prevazuta in Ghidul Solicitantului va
fi necesara instrumentarii dosarului tehniZ ce Se va intocmi in stransa conluérare cu Ocolul Silvic Codtii
Satmarului, entitate care ofera servicii de specialitate in cea ce priveste gospodarirea fondului forestier
al UAT Salacea, in stransa corelatie cu prevederile amenajamentului in v ,éyare.
In urma celor prezentate mai sus propun spre aprobare Proiectul de Hotarare.
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Nr.2198 din 17 mai 2021.-

REFERAT DE APROBARE

privind acordul Consiliului Local Salacea pentru depunerea Cererii de sprijin pentru
accesarea schemei de ajutor de stat — Servicii de silvomediu, servicii climatice §i conservarea
Odurilor, aferente Mhsurii 15 — "Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea
Odurilor" — Submasura 15.1 —"Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.
Vazand Referatul de specialitate Intocmit de referentul agricol cu nr.21990din 17 mai 2021 in acest
scop;
Avand in vedere ca, Comuna Salacea este proprietar al suprafetei de fond forestier in suprafata de
646.30 ha si dispune de o suprafata de 124.70 ha (20% din suprafata fondului forestier) teren cu
destinatie forestiera care s-ar putea incadra in prevederile Ghidului Solicitantului privind accesarea
schemei de ajutor de stat pentru submasura 15.1.
Mentionam faptul ca pentru dezvoltarea fondului forestier proprietate publica, respectiv pentru a
putea mentine si a imbunatati serviciile oferite de existenta fondului forestier in raza UAT Salacea,
servicii de silvomediu, climatice si de conservare a padurilor este necesara obtinerea de fonduri
financiare suplimentare, astfel incat in viitorul apropiat, mentinerea si dezvoltarea serviciilor oferite de
padure sa nu fie dependente in totalitate de exploatarea si valorificarea masei lemnoase din proprietatea
publica a UAT Salacea.
In urma accesarii acestei scheme de ajutor de stat se va reduce in mod considerabil presiunea
asupra fondului forestier, in cea ce priveste exploatarile forestiere, in suprafetele incluse in acest proiect
se vor putea executa doar lucrári de iiripadiiriri, luerari de ingrijire a arborételor tinere, taierí de iglena
• (
respective taieri de produse accidentale daca este cazúl.
Aceasta suprafata de 20 % din totalul fondului forestier al UAT Salacea amenajal conform
reglementarilor in vigoare, valabil pina la data de 31.12.2026; ofera posibilrtatea crearii" unei zone de
liniste favorabile realizarii dezideratelor perzentate in Ghidul Solicitantuldil )
Pentru a putea depune documentatia necesara, la APJA Bihor, prevazuta in Ghidul Solicitantului va
fi necesara instrurnentarii dosarului telmic ce se va intocmi in stransa conluerare cu Ocolul• SlIvic Codrii
Satmarului, entitate care ofera servicii de specialitate in cea ce priveste gospodarirea fondulbi forestier
al UAT Salacea, in stransa corelatie cu práederile amenajamentului
1n urma celor prezentate mai sus propiun spre aprobare Proiectul de Hotarare.
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Nr.2199 din 17 mai 2021.-

REFERAT DE SPECIALITATE

privind acordul Consiliului Local Salacea pentru depunerea Cererii de sprijin pentru
accesarea schemei de ajutor de stat — Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea
pgdurilor, aferente Mgsurii 15 — "Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea
pgdurilor" — Submasura 15.1 — "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.
Vazand proiectul de hotkare intocmit de primarul comunei Salacea si Referatul de aprobare
intocmit n acest scop;
Avand in vedere ca, Comuna Salacea este proprietar al suprafetei de fond forestier in suprafata de
646.30 ha si dispune de o suprafata de 124.70 ha (20% din suprafata fondului forestier) teren cu
destinatie forestiera care s-ar putea incadra in prevederile Ghidului Solicitantului privind accesarea
schemei de ajutor de stat per~ submasura 15.1.
Mentionam faptul ca pentru dezvoltarea fondului forestier proprietate publica, respectiv pentru a
putea mentine si a imbunatati serviciile oferite de existenta fondului forestier in raza UAT Salacea,
servicii de silvomediu, climatice si de conservare a padurilor este necesara obtinerea de fonduri
financiare suplimentare, astfel incat in viitorul apropiat, mentinerea si dezvoltarea serviciilor oferite de
padure sa nu fie dependente in totalitate„ de exploatarea si valorificarea masei lemnoase din proprietatea
publica a UAT Salacea.
In urma accesarii acestei scheme de ajutor de stat se va reduce in mod considerabil presiunea
asupra fondului forestier, in cea ce priveste exploatarile forestiere, in suprafetele incluse in acest proiect
se vor putea executa doar lucrari de int' padur
. iri, lucrari de ingrijire a arborételor tinere, taieri de igiena
respective taieri de produse accidentale dacá este
AceaSta suprafata de 20 % din totalur fondultii forestier al UAT 'Salacea, amenajaY conform
reglernentarilor in vigoare, valabil piría la data de 31.12.2026, ofera posibili'tatea crearii unei zone de
liniste favorabile realizarii dezideratelórperzentate in'Ghidul Solicitantului.
Pentru a putea depune documentatia necesara, la APIA Bihor, prevazuta in Ghidul Solicitantului va
fi necésara instrumentarii dosarúlui tehnic ce se Va intocmi in Stransa conluérare cu Ocolul Silvic Codrii
Satmarului, entitate care ofera servicii de specialitate in cea
priVeste gospOdarirea fondului forestier
al UAT Salacea, in stransa corelatie cu 15revederile ainenajamentului in vigoare.
In urma celor prezentate Mai 'sus Própun spre aprobare Proiectul de Hotarare.
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