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CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea depunerii  cererii unice de plată de către Consiliul Local Huedin, pentru 

suprafaţa de 282,18 ha, pajişte permanentă, pentru Campania derulată în anul 2010, la 

A.P.I.A – Centrul Judetean Cluj 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.05.2010 

 Având în vedere adresa nr. 2064/2010 înainatată de Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale  -  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie Pentru Agricultura,  prin care se 

comunică  condiţiile de acordare a subvenţiilor, respectiv pentru complectarea cereri unice 

de plată  privitor la Campania 2010,, declaraţia de eligibilitate,  pentru suprafaţele de 

pajişti permennte utilizate de către Consiliul Local,,. 

 Ţinând seama de referatul nr. 4728/2010, înaintat de serviciul comunitar de 

cadastru şi agricultura, privind condiţiile de eligibilitate a declaraţiei pentru suprafeţele de 

pajişti permanente deţinute de Consiliul Local Huedin. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4729/2010 înaintat de primar şi  avizat de 

comisia de administraţie publică.  

 Luând în considerare  Ordinul M.A.D.R nr. 541/2009, şi nr. 41/2010, art. 17, 18 , 22 

din Legea nr. 72/2002, respectiv art.v  art. 36, alin. 2, lit.c, şi  art. 45   din Legea  nr. 

215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

  

     H O T A R A  S T E 

  

 Art.1. Se aprobă depunerea cererii unice de plată de către Consiliul Local Huedin, 

pentru suprafaţa de 282,18 ha, pajişte  permanentă,  pentru Campania derulată în anul 

2010, la A.P.I.A – Centrul Judeţean Cluj. 

 Art.2. Pentru suprafaţa de 282,18 ha pajişte,  au existat depuse 2 cereri pentru  

repartizare  suprafeţe  de pajişte,  fiind calificate ca neconforme şi nu au fost aprobate. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Huedin, în vederea depunerii la Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie Pentru Agricultura – Centrul Judeţean Cluj , cererea unică de plată 

pentru  Campania 2010 , aferentă suprafeţei de 282,18 ha, şi  declaratia de eligibilitate 

pentru suprafaţa de 282,18 ha pajişte permanentă, precum şi întreaga documentaţia 

aferentă cererii unice de plată. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul 

oraşului Huedin. 

 

 

Nr. 56/14.05.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Votat pentru:   14 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

    Farkaş Marius      Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 

 


