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HOTARARE 
 
 

privind mandatarea primarului comunei Bănia pentru depunerea cererii de (plată) finanțare sesiunea 
4/2021– Schema de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 

aferente măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1– 
,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-

2020  
 
 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi raportul 

comisiei de specialiate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Luând în considerare Ghidul solicitantului  pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, 

serivii climatice și conservarea pădurilor”, aferente măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor”, Submăsura 15.1– ,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”; PNDR 2014-2020-sesiunea 4/2021, aprobat prin 
Ordinul M.A.D.R. nr.54/04.03.2021;  

 In temeiul prevederilor art. 2 al.(2) lit. ,,d” și art. 129 al.(7) lit. ,,i” și lit. ,,r” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 –  Pentru depunerea cererii de (plată) finanțare, aferentă sesiunii 4/2021– Schema de ajutor de stat ,,Servicii 

de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferente măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1– ,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru terenurile cu vegetație forestieră, aflate în proprietatea publică a comunei Bănia, 
județul Caraș-Severin și în administrarea ocolului silvic de regim Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia,  se 
mandatează primarul comunei Bănia, d-nul Alexandru—Vichentie Albu.   

Art.2 –  Persoana prevăzută la art. 1 este mandatată pentru a formula, semna şi  depune orice documente 
necesare accesării sub-masurii 15.1 – Plati pentru angajamente de silvo-mediu derulată prin PNDR, inclusiv depunerea 
cererii de plată aferentă sesiunii 1/2017.    

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica persoanei prevăzute la art. 1 şi  Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-
Severin.  
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