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Hotărârea  nr.11/ 18.04.2018 cu privire la  aprobarea unui Protocolul de colaborare pe 
linia schimbului de informații  necesar părților în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le 
revin, potrivit legii, încheiat între Comuna Bixad, cu sediul în localitatea Bixad str. 
Principala  nr. 252, judeţul Satu Mare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  
(APIA) - Centrul Județean Satu Mare cu sediul în Satu Mare, str. Botizului  nr. 49 

 
     Consiliul local al comunei Bixad judeţul Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 

18.04.2018; 

      Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de către dl.Ioan Tatar, primar al 
comunei Bixad, jud.Satu Mare ;  
      Având în vedere adresa nr. 3271 / 14.03.2018 a Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare prin 
care ne solicită sprijin pentru a încheia protocol de colaborare între centrul judeţean APIA şi primăria 
Bixad coroborat cu adresa nr.2491/13.03.2018 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
      Având în vedere prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la                     
prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulatie a acestor date, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      În temeiul art.36 alineatul 1, art.39 alineatul 4 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE 
       ART. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare pe linia schimbului de informații 
necesar părților în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin, potrivit legii, încheiat între 
Comuna Bixad, cu sediul în localitatea Bixad str. Principala nr. 252, judeţul Satu Mare şi Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  (APIA) - Centrul Județean Satu Mare cu sediul în Satu Mare, 
str. Botizului nr. 49, care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
     ART. 2. – Se împuternicește dl.Ioan Tatar, în calitatea sa de Primar al comunei Bixad, jud.Satu 
Mare, pentru a semna în numele şi pe seama Comunei Bixad,  Protocolul menţionat la art.1. 
   ART.3-Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Bixad,  
judeţul Satu Mare.      
   ART.4- Prezenta se comunică cu:-Instituţia Prefectului jud.Satu Mare 
-Primarul comunei Bixad 
-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  (APIA) - Centrul Județean Satu Mare cu sediul în 
Satu Mare, str. Botizului  nr. 49. 
          Bixad: 18.04.2018                                     
Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                                           Avizat ,                
Ioan DOBIE                                                                             Secretar U.A.T.  ,    

                                                                                       Mioara COJOCARU      
Total consilieri locali=15 
Prezenti =13 
Pentru=13 
Impotriva=0 
Abtineri=0 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 



Anexa  la HCL nr.11 /20.03.2018 cu privire la  aprobarea unui Protocolul de colaborare 
pe linia schimbului de informații  necesar părților în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le 
revin, potrivit legii, încheiat între Comuna Bixad, cu sediul în localitatea Bixad str. 
Principala  nr. 252, judeţul Satu Mare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  
(APIA) - Centrul Județean Satu Mare cu sediul în Satu Mare, str. Botizului  nr. 49 
 

  
Agenția de Plăți si Intervenție pentru 

Agricultura 
Centrul Județean Satu Mare 

Nr. ___________din __________             

COMUNA  BIXAD 
         JUDEŢUL  SATU  MARE 
 
            Nr. ........... din 18.04.2018 

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
pe linia schimbului de informații necesar părților în vederea îndeplinirii 

obligațiilor ce le revin, potrivit legii 
 

 
În baza dispoziţiilor: 
 

 Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

 Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
 Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

 OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

 OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor 
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 
alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de 
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-
2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
Se încheie prezentul PROTOCOL DE COLABORARE între: 



 
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ  (APIA) - CENTRUL 
JUDEȚEAN Satu Mare cu sediul în Satu Mare, str. Botizului  nr. 49,  tel0621768340; fax 

0372007192, reprezentată de domnul Dragoş Virgil, în calitate de Director Executiv 
şi 
 

     COMUNA Bixad  cu sediul în localitatea Bixad  Mare str. Principala  nr. 252, 
tel.0261/843752; 843715;, fax-0261/843800, reprezentată de către domnul Ioan Tatar, în 
calitate de Primar. 
 

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 

Art.1. Obiectul prezentului Protocol îl constituie schimbul de informații referitoare la 
contractele de închiriere / concesiune / arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea 
publică / privată a comunelor/orașelor/municipiilor. 
 

II. SCOPUL PROTOCOLULUI 
 
Art. 2. Furnizarea datelor prevăzute la art. 1 are drept scop atingerea obiectivelor și 
îndeplinirea atribuțiilor ce revin APIA conform legii, respectiv asigurarea bunei gestionări a 
formelor de sprijin destinate susținerii fermierilor și finanțate din fonduri europene și/sau de la 
bugetul de stat. 

 

III. DURATA PROTOCOLULUI 
 
Art. 3. (1) Prezentul Protocol este valabil începând cu data semnării de către ambele părți, 
până la data de 31.12.2018;  
(2) Perioada de valabilitate a protocolului se va prelungi automat cu noi perioade de 1 (un) 
an, în condițiile în care niciuna dintre părți nu solicită celeilalte încetarea acestuia, cu cel 
puțin 30 de zile înainte de data expirării.  
 

IV. FURNIZAREA DATELOR 
 

Art. 4. Datele furnizate în baza prezentului Protocol intră sub incidența Legii nr.677/2001 
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, iar furnizarea lor este 
exceptată de la plată. 
Art. 5 (1) După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, comuna Bixad  va pune la 
dispoziția Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură  -  Centrul Judeţean Satu Mare în 
baza unei solicitări scrise, de două ori pe an, în format electronic şi pe suport de hârtie, date 
referitoare la contractele de închiriere /concesiune / arendă a terenurilor agricole aflate în 
proprietatea publică / privată a comunei Bixad, judeţul Satu Mare. 

(2) Totodată, Comuna Bixad  va pune la dispoziția Agenției de Plăți şi Intervenție pentru 
Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare la solicitare, informaţii punctuale privind contractele 
de închiriere / concesiune / arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică / 
privată a comunei Bixad, necesare în procesul de administrare a cererii unice de plată. 

 
V. DISPOZIŢII  FINALE 

 
Art. 6. În cazul în care eventualele neînțelegeri privind validitatea prezentului Protocol 

sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor rezolva pe cale 
amiabilă, litigiile survenite vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. 
 

Art. 7. Orice modificare şi/sau completare adusă prezentului Protocol se pot face numai 
în scris, cu acordul părților, prin acte adiționale încheiate potrivit legii. 
 



Art. 8. Pe toată durata în care Protocolul este în vigoare, acesta produce efecte 
obligatorii pentru Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu 
Mare şi Comuna Bixad. 
 
        Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi 20.03.2018, în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeaşi valoare juridică. 

 
 
 
 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură 

         Centrul Județean Satu Mare  

Comuna Bixad 

  
        DIRECTOR EXECUTIV, 
                Dragoş Virgil  

PRIMAR, 
Ioan Tatar 

  
Director Executiv Adjunct, 

Mihalca Gheorghe  
 

  
Şef serviciu autorizare plăți/IT 

Petric Ioan Mihai 
 

  
                           AVIZAT  

Consilier juridic/Jurist 
              AVIZAT  

                  Secretar UAT, consilier juridic 
      Oşan Cecilia                                           Mioara Cojocaru 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
Ioan DOBIE  

Consilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total consilieri:  15               Pentru: 13              Împotrivă:0             Abţineri: 0         Total consilieri prezenţi: 13     


