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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea  domnului  Adrian – Amedeo BERE – 

SEMEREDI, Director  al  Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură  Timis  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”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020. 

 
 

Primăria Municipiului Timişoara deţine la Lugoj o suprafaţă de 683,75 ha fond forestier 
administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva prin Ocolul 
Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.117/01.03.2019. 
         Prin adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2020-
3028/07.02.2020, suntem informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de 
sprijin aferentă schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi 
conservarea pădurilor”,aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi 
conservarea pădurilor”Submăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” 
         Conform 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”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente ataşate 
cererii de sprijin, se solicită “ Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat 
reprezentantul titularului în relaţia cu APIA, în scopul şi pentru perioada pentru care a fost 
emisă împuternicirea” 

 
 Având în vedere cele expuse mai sus, propunem: 

 
Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe 

Proiectului de hotărâre privind împuternicirea  domnului  Adrian – Amedeo BERE – 
SEMEREDI, Director  al  Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca 
şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  Timis  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”, PNDR 2014- 2020, 
sesiunea 3/2020. 
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