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- privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de sprijin 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” din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 

 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.05.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, 

referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

În conformitate cu prevederile OMADR nr. 202/2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului 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”, submăsura 15.1 ,,Plăți pentru 

angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 și ale 

OMADR nr. 1.002 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, 

servicii climatice şi conservarea pădurilor“; 

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă depunerea de către Comuna Vama Buzăului a cererii de sprijin 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” din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. 

Art.2: Se împuternicește Viceprimarul comunei Vama Buzăului, d-ul Popica Ioan, domiciliat în comuna 

Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 96A, județul Brașov, având C.I. seria ZV, nr. 036969, eliberat de SPCLEP Vama 

Buzăului la data de 06.08.2015, CNP 1530611084450, pentru semnarea în numele Comunei Vama Buzăului a tuturor 

documentelor necesare în vederea accesării schemei ,,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” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 

2020.   

Art.3: Se aprobă achiziția directă a serviciului de consultanță în vederea întocmirii și depunerii cererii de 

sprijin menționată la art. 1. 

Art.4: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

        Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Viceprimarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi se aduce 

la cunoştinţă publică. 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Crinuța Camelia CHIRILAȘ   

                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                                                                             Adrian Constantin GĂITAN 

- 13 consilieri în funcţie; 

- 13 consilieri prezenţi; 

- 13 voturi ,,pentru”. 


