
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 55/2020  

privind accesarea schemei de ajutor de stat, Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor, Schema de ajutor de stat –Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul 

PNDR 2014 - 2020 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 

             Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Tîrgu Secuiesc 

privind accesarea schemei de ajutor de stat, Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor, Schema de ajutor de stat –Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020,  

             Având în vedere prevederile Schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice 

și conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor” 15 Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” PNDR 2014 – 2020, Sesiunea 

3/2020;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.d coroborat cu alin.(7) lit.i. din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.- Se aprobă accesarea de către Municipiul Târgu Secuiesc a Schemei de ajutor de stat, 

Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, Schema de ajutor de stat –

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor Submăsura 15.1 „Plăţi pentru 

angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, lansat de Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale pentru fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Târgu Secuiesc, identificat 

prin Titlurile de Proprietate nr. 293/2002. 

Art.2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Agricol-

Silvic, Protecția mediului, Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc.  

                                                                                                           

 

  Târgu Secuiesc, la  12 iunie  2020 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Beján András 

        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                         Tóth Csilla Enikő 

 

 


