ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 86 din 23.06.2021
privind aprobarea modificării HCL nr. 138 din 05.06.2020

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă ordinară la data de
23.06.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului,
- Raportul de specialitate nr. 7609/14.06.2021
- HCL nr.138/05.06.2020,
Ținând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. cadrul consiliului local al
orașului Tăuții Măgherăuș;
Luând în calcul prevedererile:
- OAMDR nr. 202/27.02.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea
schemei 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 ,,plăți pentru angajamente de silvomediu’’ PNDR
2014-2020;
În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 2, lit b și c şi alin.4 lit a. din
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
-

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 138/05.06.2020, după cum urmează:
După art. 3, se introduce art.3.1. cu următorul conţinut:
Art.3.1. Se împuterniceşte primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş, domnul Marinescu Dumitru,
având CNP 1841023245038, CI seria MM nr. 914585 eliberat de SPCLEP T.Măgherăuş la data
de 19.10.2017, în relaţia cu APIA Maramureş şi depunerea cererilor de plată şi a documentelor
care însoţesc dosarul cererilor de plată, prevăzute în Ghidul Solicitantului.

-

După art. 4 se introduce art.4.1. cu următorul conţinut:

Art. 4.1 Domnul primar Marinescu Dumitru, în calitatea sa de împuternicit va semna cererile de
plată pentru schema de ajutor de stat şi va depune ataşat acestora toate documentele justificative
necesare, va prelua şi rezolva toate notificările primite de la APIA, va semna angajamentele pe
toată perioada de derulare a programului şi va contribui la clarificarea tuturor aspectelor ce ar
putea intervenii în derularea proiectului.

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului
Tăuții Măgherăuș.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ. Cu modificările și completările ulterioare.
ART.4. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege:
-Primarului Orasului Tautii Magherauş,
-Prefectului Judeţului Maramureş,
-Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii
-Serviciului financiar contabil;

Președinte de ședință,
Butean Călin-Florin

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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