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ROMÂNIA                             Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretar general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                            Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.8870/29.09.2022. 
 

REFERAT DE APROBARE 
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 

 
 

Având în vedere: 
- 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; 

În temeiul prevederilor 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, propun aprobarea proiectului de hotărâre. 

 
PRIMAR, 

KOAVCS ISTVAN 
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ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ            PRIMAR 
COMUNA CRASNA      KOVACS ISTVAN 
Nr.8873/29.09.2022. 

RAPORT 
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 

 
În baza prevederilor  art. 6, alin. (1), lit. w) din Legea vânătorilor și a protecției fondului 

cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 13/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorilor și a protecției fondului cinegetic și  
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, s-a solicitat din partea Asociației Vânătorilor Meseș Zalău, 
gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna încheierea acordului de colaborare. 

Obiectul prezentului acord de colaborare îl constituie colaborarea interinstituţională. 
Acordul  de colaborare se va derula pe baza următoarelor forme de colaborare:  

a) cooperarea şi asistenţa reciprocă în vederea realizării obligaţiilor prezentului acord de colaborare în 
conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea fiecăreia dintre părţi; 
b) informarea reciprocă, comunicarea eficientă şi coordonarea acţiunilor în scopul implementării 
prezentului acord de colaborare; 
c) consultarea şi sprijinirea în desfăşurarea activităţilor comune. 

Gestionarul fondului cinegetic informează unităţile administrativ - teritoriale de pe raza 
fondului cinegetic cu privire la:  
a) îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin privind evaluarea populaţiilor din speciile de mamifere prevăzute 
în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) realizarea cotei de recoltă, pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, 
aprobată prin ordin al conducătorului administratorului fondului cinegetic naţional, pentru fiecare 
sezon de vânătoare; 
c) asigurarea hranei complementare a populaţiilor speciilor de vânat din cuprinsul fondului cinegetic, 
în conformitate cu instrucţiunile tehnice în vigoare; 
d) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului 
terenurilor agricole, precum şi asupra situaţiilor în care se pot produce pagube proprietarilor de 
terenuri agricole sau de animale domestice; 
e) obligaţiile legale pe care proprietarii de terenuri, de culturi agricole/silvice şi de animale domestice 
le au în ceea ce priveşte practicarea vânătorii, prevenirea pagubelor şi acordarea de despăgubiri pentru 
pagubele produse de animalele sălbatice. 
Comuna Crasna furnizează, la cerere, gestionarului acestuia informaţiile şi documentele deţinute cu 
privire la situaţia proprietăţii terenurilor incluse în fondul cinegetic. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Crasna. 
 

VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 
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