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ROMÂNIA        
JUDEŢUL SĂLAJ                      
COMUNA CRASNA      
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.83. 
Din data de 06.10.2022. 

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Asociația Vânătorilor Meseș Zalău, 
gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna și Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj 

 
Consiliul Local al Comunei Crasna, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului nr.8870/29.09.2022, raportul compartimentului de 

specialitate nr.8873/29.09.2022, Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.1570/2022 privind 

stabilirea modelului - cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic şi 
unităţile administrativ - teritoriale de pe raza fondului cinegetic  

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. w) din Legea vânătorilor și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 407/2006 a 
vânătorilor și a protecției fondului cinegetic; 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.c) și e) , alin.(4) lit.g), alin.(9), pct.2 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Asociația Vânătorilor Meseș Zalău, 
gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna și Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj , 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Crasna pentru semnarea Acordului de colaborare. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Crasna. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj;     
-Primarul comunei Crasna; 
- Asociația Vânătorilor Meseș Zalău, gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna;  
-Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
-Monitorul oficial local; 
-Dosar ședință. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            Contrasemnează, 
        SÎRCA CONSTANTIN                            Secretarul general al comunei 

                           Lazar Veturia 
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