
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 138/2022 

privind aprobarea cooperării/colaborării între gestionarii fondului cinegetic de pe raza 
administrativ-teritorială şi orașul Hațeg, precum și încheierea unor acorduri de colaborare 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 24 

august 2022; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 144/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 20294/144 din 18.08.2022, prin care se propune aprobarea 
cooperării/colaborării între gestionarii fondului cinegetic de pe raza administrativ-teritorială şi 
orașul Hațeg, precum și încheierea unor acorduri de colaborare, în scopul respectării legislației în 
materie; 

Având în vedere: 
a)adresa AVPS Ursul Brun Retezat-gestionar al fondului cinegetic nr. 48 Silvaș, înregistrată la 
Primaria orașului Hațeg sub nr. 20259/2022; 
b)adresa AVPS Hunedoara-gestionar al fondului cinegetic nr. 47 Hațeg, înregistrată la Primaria 
orașului Hațeg sub nr. 20131/2022; 
c)raportul întocmit în comun de serviciul juridic și de serviciul cadastru și agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.20443 din data de 22.08.2022;  
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 80/20717/310 din 24.08.2022; 
e) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 80/20729/320 din 24.08.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) lit. c), art. 6 alin.(1) lit. w) și art. 34 alin.(1) 
din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului 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 și ale art. 35 
alin. (1) și alim.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare 
 În temeiul dispozițiilor 129 alin. (1), alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), ale art. 
139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă cooperarea/colaborarea dintre UAT Orașul Hațeg și AVPS Ursul Brun Retezat, 
gestionarul fondului cinegetic nr. 48 Silvaș.  
Art. 2 Cooperarea/colaborarea prevăzută la art. 1 se materializează prin acord de colaborare, ce 
conține drepturile și obligațiile părților, fiind prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, având 
ca sursă acordul-cadru prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 
1570/2022 . 
Art. 3 Se aprobă cooperarea/colaborarea dintre UAT Orașul Hațeg și AVPS Hunedoara, 
gestionarul fondului cinegetic nr. 47 Hațeg.  



Art. 4 Cooperarea/colaborarea prevăzută la art. 3 se materializează prin acord de colaborare, ce 
conține drepturile și obligațiile părților, fiind prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, având 
ca sursă acordul-cadru prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 
1570/2022 . 
Art. 5 Se abilitează primarul Orașului Hațeg ca în numele și pe seama unității administrativ-
teritoriale, să semneze acordurile de colaborare, să exercite drepturile și să îndeplinească, în 
condițiile legii, obligațiile pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 și art. 3. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 7 Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 
Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro, 
se afişează şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Serviciului Cadastru și Agricultură, AVPS Ursul Brun Retezat, AVPS 
Hunedoara şi Compartimentului Administraţie Publică Locală . 

 
 
 
Haţeg,   la  24  august  2022 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 
 

 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 138/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

24/08/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) –  9 voturi 

Voturi pentru: 16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

25/08/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/______/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 
 
 


