ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.19 din 29.03.2013 privind stabilirea suprafeţei de teren pentru care se va depune
cerere de sprijin la A.P.I.A. în campania 2013
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu
VINCU;
Mai văzând raportul domnului Tiberiu VINCU – primarul comunei Naidăş prin
care propune Consiliului Local al comunei Naidăş ca în anul 2013 să depună la A.P.I.A.
cerere pentru subvenţie pentru suprafaţa de 133,01 ha de păşune cu respectarea
condiţiilor agricole şi de mediu;
Ţinând cont de:
- neutilizarea suprafeţelor de păşune de către alţi fermieri, cât şi interzicerea
depozitării deşeurilor pe suprafeţele de păşune;
- consultarea crescătorilor de animale în vederea stabilirii modului de gospodărire
a păşunii;
- prevederile art.7 alin.(7) din O.U.G. nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea
nr.139/2007
- avizul comisiei nr.1 de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş;
În temeiul art.36 alin.2 art.45, art.81 alin.(2) lit.f, art.115, alin.(1) lit.b, şi a art.123
alin.(2) din Legea nr.215 privind administraţia publică locală, republicată în 2007;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Depunerea cererii de plată pentru suprafaţa de 133,01 ha la A.P.I.A. în
campania 2013 suprafaţă pentru care nu au existat solicitări de concesiune sau
închiriere.
Art.2. – Consiliul Local al comunei Naidăş se obligă ca o dată cu depunerea
cererii de plată pe suprafaţa de teren la A.P.I.A. să respecte cumulativ următoarele
condiţii de eligibilitate:
- bunele condiţii agricole şi de mediu;
- să nu permită utilizarea respectivei suprafeţe de către fermieri;
- să nu permită depozitarea de deşeuri pe aceste suprafeţe;
- orice alte obligaţii care curg din legislaţia în vigoare privind condiţiile de
eligibilitate.
Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Naidăş care se împuterniceşte să depună în termen cererea de plată prevăzută
la art.1 din prezenta hotărâre şi să semneze în faţa autorităţilor abilitate orice document
necesar ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarului comunei Naidăş;
- Compartimentului de Contabilitate din cadrului Aparatului de lucru al
Primarului al comunei Naidăş.
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