ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NAsAuo
COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
HOT.A.RARE
privind incheierea unui acord de colaborare intre Asocia\iile Vanatorilor ~i Pescarilor Sportivi care administreaza
fondul cinegetic al comunei 9ieut ~i Consiliul Local al Comunei $ieut

Consiliul local al comunei $ieut s-a intrunit in ~edinta ordinara.
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare nr.2262 din 10.08.2022, initiat de Primarul comunei 9ieut;
- Referatul de aprobare a Primarului comunei 9ieu\;
- Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei 9ieut ;
-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 9ieut;
- Acord de colaborare intre Asocia\ia Vanatorilor ~i Pescarilor sportivi ,,CALIMANII $IEU", gestionarul
Fondului Cinegetic nr.29 9ieut, care administreaza fondul cinegetic al comunei 9ieut ~i Consiliul Local al Comunei
Sieut, Judetul Bistrita-Nasaud - model cadrul, cu nr.54 din 02.08.2022;
' ' in c;nformitate cu:
- prevederile art. 6, alin. (1 ), lit. w) din Legea vanatorilor ~i a protec\iei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legea nr. 13/2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 407/2006 legea vanatorilor ~i a protec\iei
fondului cinegetic;
- Ordinul nr. 1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul
fondului cinegetic ~i unita\ile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. 2), art. 140 ~i art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
HOTARA~TE
Art.1. Se aproba incheierea unui Acord de colaborare intre AVPS CALIMANII $IEU, gestionarul Fondului
Cinegetic nr. 29 9ieut ~i Consiliul Local al Comunei $ieut, conform Anexei, care face parte din prezenta hotarare.
Art.2. Se imputernice~te primarul comunei 9ieut, domnul Ivan Mihai-Gheorghe, pentru a semna in numele
Consiliului local al comunei $ieut ~i pentru comuna 9ieut, Acordul de colaborare, prevazul la art. 1.
Art.3. Primarul comunei 9ieut ~i AVPS "CALIMANII $IEU", vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata cu :
- lnstitutia Prefectului -jude\ul Bistrita-Nasaud;
- Primarul comunei $ieut
-AVPS CALIMANII 9IEU, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 $ieut
~, N P ESEDINTE DE SE DINTA

;~I~~

0
I

~/\

~ imionca Gavril

\( \ti}~){t\ ~"'""'--~
·. ·

~ieut la 25 August 2022

Nr.35

~

J~li

CONTRASEMNEAZA,
Secretar gene~al al c~,nunei ~ieut
Gofea Dumdru - ~

r·,:·}~,,A.:-i~"'~\)~~~
~ 1. 1%,,?

NOT'A: -Consilieri in functie 1!, prezen\i in sala de sedin\a 1!,
- Prezenta hotar~re a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei ~ieut, cu majoritate absoluta, cu respectarea art.139,
alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonanta de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul administrativ, respectiv: cu un
numar de 1! voturi .Pentrt.1', Qvoturi .fmpotriva· si Q.Abtineri.
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AVPS CALIMAN! ~IEU

Consiliul Local al Comunei ~IEUT
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calitatea de gestionar al fondului cinegetic)
Nr. 55/02.08.2022

ACORDDECOLABORARE
1ntre Asociatia Vanatorilor !?i Pescarilor Sportivi Calimani ~ieu, gestionarul
Fondului Cinegetic nr. 29 ~ieut, ~i Con siliul Local al Comunei ~ieut din
judetul Bistrita Nasaud
(model-cadru)
I. Obiectul acordului de colaborare
Obiectul prezentului acord de colaborare ii constituie colaborarea interinstitutionala dintre AVPS
Calimani $ieu si Consiliul Local al Comunei $ieut conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. w} din
Legea vanatorii §i a protectiei fondului cinegetic' nr. 407/2006, cu modificarile §i completarile
ulterioare, cu respectarea reglementarilor in vigoare referitoare la conservarea biodiversitatii faunei
cinegetice §i la pastrarea echilibrului ecologic.
II. Principiile §i formele de colaborare ale acordului de colaborare
2.1. Toate problemele legate de interpretarea §i aplicarea dispozitiilor prezentului acord de
colaborare vor fi solutionate prin consultari $i negocieri bazate pe principiile respectului $i intelegerii
reciproce.
2.2. Prezentul acord de colaborare se va derula pe baza unnatoarelor forrne de colaborare:
a) cooperarea §i asistenta reciproca in vederea realizarii obligatiilor prezentului acord de colaborare
1n conformitate cu actele nonnative ce reglernenteaza activitatea fiecareia dintre parti;
b) informarea reciproca, comunicarea eficienta §i coordonarea actiunilor 1n scopul implementarii
prezentului acord de colaborare;
c) consultarea §i sprijinirea 1n desfa~u, area activita\ilor cornune.
Ill. Obligatiile §i responsabilitatile paf1ilor
3.1. Gestionarul fondului cinegetic informeaza unitatile administrativ-teritoriale de pe raza fondului
cinegetic cu privire la:
a) Tndeplinirea obliga\iilor ce 1i revin privind evaluarea populatiilor din speciile de mamifere prevazute
1n anexele nr. 1 §i 2 la Legea nr. 407/2006, cu rnodificarile $i completarile ulterioare;

b) realizarea cotei de recolta, pentru speciile de fauna de interes cinegetic la care van area este
permisa, aprobata prin ordin al conducatorului administratorului fondului cinegetic national, pentru
fiecare sezon de viinatoare;
c) asigurarea hranei complementare a popula\iilor speciilor de viinat din cuprinsul fondului cinegetic,
tn conformitate cu instruc\iunile tehnice tn vigoare;
d) organizarea 9i desfa9urarea ac\iunilor de tndepartare a faunei cinegetice la solicitarea
utilizatorului terenurilor agricole, precum 9i asupra situa\iilor in care se pot produce pagube
proprietarilor de terenuri agricole sau de animale domestice;
e) obliga\iile legale pe care proprietarii de terenuri, de culturi agricole/silvice 9i de anirnale domestice
le au in ceea ce prive 9te practicarea vanatorii, prevenirea pagubelor 9i acordarea de despagubiri
pentru pagubele produse de animalele salbatice.
3.2. Unita\ile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic furnizeaza, la cerere, gestionarului
acestuia informa\iile 9i docurnentele de\inute cu privire la situa\ia proprieta\ii terenurilor incluse in
fondul cinegetic.
3.3. Gestionarul fondului cinegetic colaboreaza cu unita\ile administrativ-teritoriale de pe raza
fondului cinegetic in vederea incheierii contractului de prestari servicii, astfel cum este prevazut la
art. 34 din Legea nr. 407/2006, cu modificarile 9i cornpletarile ulterioare, dupa rnodelul stabilit de
comun acord de catre paf\ile semnatare ale contractului.
3.4. Obliga\iile prevazute la pct. 3.1-3.3 nu sunt !imitative, iar in func\ie de problemele intiimpinate
pe plan local 9i caracteristicile zonei, semnatarii acordului de colaborare, de comun acord, pot stabili
9i alte obliga\ii.
IV. Durata acordului de colaborare
4.1. Prezentul acord de colaborare se incheie pentru perioada de valabilitate ramasa pentru
derularea Contractului de gestionare a faunei cinegetice nr. 20/24.05.2011, incheiat intre Garda
Forestiera Cluj 9i A\/PS Calimani $ieu, respectiv de la 24 mai 2011 pana la 24 mai 2027, cu
posibilitatea prelungirii in situa\ia in care perioada de valabilitate a contractului de gestionare a
fondului cinegetic se prelunge 9te.
4.2. Clauzele cuprinse in prezentul acord de colaborare nu se rnodifica in cazul schimbului sau
cesionarii fondului cinegetic, modificiindu-se dear titularul de contract prin act adi\ional incheiat intre
partile semnatare ale acordului de colaborare.
V. Alte prevederi
5.1. in scopul realizarii activita\ilor propuse, partile vor desemna persoane care var raspunde de
ducerea la indeplinire a acestora.
5.2. Prezentul acord de colaborare poate fi modificat sau completat cu acordul scris al paf\ilor, in
condi\iile legii.

5·.3. In caz de tnceta~e a acordului d~ colaborare, ca urmare a T~cetarii contractuiui de gesHona~e a
fondului cinegetic, proie_
ctele convenite ~i elaborate de catre paf\i vor fl implementate in comun pana
. la finalizarea acestora, cu ~cordul noului gestionar.
5.4. Prezentul acord de colaborare intra in vigoare la data .semnarii acestuia de catre ambele parti.
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