
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE  

 

Priveşte: aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria cu A.J.V.P.S. Teleorman, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 47 

Alexandria și A.J.V.P.S. Teleorman gestionarul Fondului Cinegetic nr. 48 Poroschia. 

 

            Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman  a întrunit în sedinţa 

ordinară, având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 71761/17.08.2022 a Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialiate nr. 71763/17.08.2022 al Direcției Juridic Comercial; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             

municipiului Alexandria; 

-adresa nr. 447/19.07.2022 a A.J.V.P.S. TELEORMAN. 

- prevederile art. 6, alin. 1, lit. w din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic     

nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare 

referitoare la conservarea biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic; 

-  prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit.  “e” și alin (9), lit. “a” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5),  art. 196, alin. (1), 

lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

HOTĂRĂŞTE:  

 

            Art. 1. Se aprobă Acordul de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria și A.J.V.P.S. TELEORMAN în vederea conservării biodiversității 

faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

            Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Acordul de 

Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și A.J.V.P.S. 

TELEORMAN. 

Art. 3. Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcției Economică, Direcției Juridic Comercial și A.J.V.P.S. 

TELEORMAN pentru cunoaştere şi punere în aplicare.    

 

 

                                                                                                                                                

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,                                      CONTRASEMNEAZĂ,   

      PENTRU LEGALITATE 

                     CONSILIER,                                                         SECRETAR GENERAL, 

 

                   Silvia Cobârlie                                                        Alexandru Răzvan CECIU 

 

                  

                  

 

Alexandria 

Nr. 231/ 24 august 2022 

 

 



    

  

 

     

 

ALEXANDRIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 71761 din 17.08.2022 

  

  

  

 

REFERAT DE APROBARE 

  

  

cu privire la  aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul 

Local al municipiului Alexandria cu A.J.V.P.S. Teleorman, gestionarul Fondului Cinegetic 

nr. 47 Alexandria și A.J.V.P.S. Teleorman gestionarul Fondului Cinegetic nr. 48 Poroschia. 

 

  

Prin adresa nr. 447/19.07.2022 A.J.V.P.S. TELEORMAN solicită încheierea unui acord 

de colaborare cu Primăria municipiului Alexandria, în vederea conservării biodiversității faunei 

cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic. 

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop colaborarea interinstituțională dintre A.J.V.P.S. 

TELEORMAN și Consiliul Local al Municipiului Alexandria conform prevederilor art. 6,      

alin. 1, lit. w din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările 

și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea 

biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic. 

          Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

al României, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște, în condițiile 

legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

          Propunerea de aprobare este oportună, legală și necesară în conformitate cu prevederile    

art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de 

hotărâre însoțit de întreagă documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare  Consiliului 

Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

                   

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

Nr. 71763 din 17.08.2022 

 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Privind: aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul Local 

al municipiului Alexandria cu A.J.V.P.S. Teleorman, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 47 

Alexandria și A.J.V.P.S. Teleorman gestionarul Fondului Cinegetic nr. 48 Poroschia. 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 71761 din 17.08.2022, Primarul municipiului Alexandria, 

dl. Victor Drăgușin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea 

Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria 

și A.J.V.P.S. TELEORMAN în vederea conservării biodiversității faunei cinegetice și păstrarea 

echilibrului ecologic. 

Prin adresa nr. 447/19.07.2022 A.J.V.P.S. TELEORMAN solicită încheierea unui acord 

de colaborare cu Primăria municipiului Alexandria, în vederea conservării biodiversității faunei 

cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic. 

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop colaborarea interinstituțională dintre A.J.V.P.S. 

TELEORMAN și Consiliul Local al Municipiului Alexandria conform prevederilor art. 6,      

alin. 1, lit. w din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările 

și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea 

biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic. 

         Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

 

- Art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea 

sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în 

comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 

          - Art. 6, alin. (1), lit. w) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic                   

nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare 

referitoare ls conservarea biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic. 

 

      -      Art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1)  art. 196, alin. (1), lit. “a”  din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României.  

 

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea și desfășurarea acțiunilor de 

îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenurilor agricole, precum și asupra 

situațiilor in care se pot produce pagube proprietarilor de terenuri agricole sau de animale 

domestice, asigurarea hranei complementare a populatiilor speciilor de vânat din cuprinsul 

fondului cinegetic, conform anexei la prezenta hotărâre se vor aloca sume din bugetul local.  



     Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor acțiuni se va realiza 

pe bază de acte doveditoare. 

     Direcţia Economică stabilește necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 

creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

 

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de 

Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și A.J.V.P.S. 

TELEORMAN în vederea conservarii biodiversitatii faunei cinegetice si pastrarea echilibrului 

ecologic, proiect de hotărâre care împreună cu întreagă documentație va fi supus spre dezbaterea 

și aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

         

Direcția Juridic, Comercial Direcția Economică                

       Director executiv, Director, 

      Postumia Chesnoiu                                                 Haritina Gafencu                     

 

         
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Intocmit, 

             Consilier juridic, 

                                                                                                               Natalița Ghimiș 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Județul Teleorman                                                                           Anexa nr. 1 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria                          la  H.C.L. nr. 231/ 24.08.2022 

 

 

 

A.J.V.P.S. TELEORMAN     CONSILIUL LOCAL AL 

ALEXANDRIA str. LIBERTĂȚII, nr.C1   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA             

Nr. . . . . . .  / . . . . . . . . . . . .2022    Nr. . . . . . .  / . . . . . . . . . . . .2022 

 

ACORD DE COLABORARE 

între A.J.V.P.S. TELEORMAN, gestionarul Fondului Cinegetic nr.  47  ALEXANDRIA,  şi 

Consiliul Local al  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA  din judeţul TELEORMAN  

I. Obiectul acordului de colaborare 

Obiectul prezentului acord de colaborare îl constituie colaborarea interinstituţională 

dintre A.J.V.P.S. TELEORMAN  şi Consiliul Local al MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA  din 

judeţul TELEORMAN, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. w) din Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea biodiversităţii faunei cinegetice 

şi la păstrarea echilibrului ecologic. 

 

II. Principiile şi formele de colaborare ale acordului de colaborare 

 

2.1. Toate problemele legate de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor prezentului acord 

de colaborare vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri bazate pe principiile respectului şi 

înţelegerii reciproce. 

2.2. Prezentul acord 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. 

 

III. Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor 

 

3.1. 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; 

https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=307981124&d=2022-07-04#p-307981124
https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=478041658&d=2022-07-04#p-478041658
https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=80294613&d=2022-07-04#p-80294613


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. 

3.2. Unităţile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic furnizează, la cerere, 

gestionarului acestuia informaţiile şi documentele deţinute cu privire la situaţia proprietăţii 

terenurilor incluse în fondul cinegetic. 

3.3. Gestionarul fondului cinegetic colaborează cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 

fondului cinegetic în vederea încheierii contractului de prestări servicii, astfel cum este prevăzut 

la art. 34 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după modelul stabilit 

de comun acord de către părţile semnatare ale contractului. 

3.4. Obligaţiile prevăzute la pct. 3.1-3.3 nu sunt limitative, iar în funcţie de problemele 

întâmpinate pe plan local şi caracteristicile zonei, semnatarii acordului de colaborare, de comun 

acord, pot stabili şi alte obligaţii. 

 

IV. Durata acordului de colaborare 

 

4.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru perioada de valabilitate rămasă pentru 

derularea Contractului de gestionare a faunei cinegetice nr. 5204/23.08.2011 încheiat între 

GARDA FORESTIERĂ  BUCURESTI  şi  A.J.V.P.S. TELEORMAN,  respectiv de la 

28.07.2022  până la 23.08.2027,  cu posibilitatea prelungirii în situaţia în care perioada de 

valabilitate a contractului de gestionare a fondului cinegetic se prelungeşte. 

4.2. Clauzele cuprinse în prezentul acord de colaborare nu se modifică în cazul schimbului sau 

cesionării fondului cinegetic, modificându-se doar titularul de contract prin act adiţional încheiat 

între părţile semnatare ale acordului de colaborare. 

 

V. Alte prevederi 

 

5.1. În scopul realizării activităţilor propuse, părţile vor desemna persoane care vor răspunde de 

ducerea la îndeplinire a acestora. 

5.2. Prezentul acord de colaborare poate fi modificat sau completat cu acordul scris al părţilor, în 

condiţiile legii. 

5.3. În caz de încetare a acordului de colaborare, ca urmare a încetării contractului de gestionare 

a fondului cinegetic, proiectele convenite şi elaborate de către părţi vor fi implementate în comun 

până la finalizarea acestora, cu acordul noului gestionar. 

5.4. Prezentul acord de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

5.5. Prezentul acord de colaborare se încheie în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

parte semnatară. 

 

 
   

 

Reprezentantul legal 

al gestionarului fondului cinegetic, 

BADUT PETRICA RAZVAN 

 

DIRECTOR 

 

(numele şi prenumele, funcţia şi semnătura) 

Reprezentantul legal 

al unităţii administrativ-teritoriale, 

 

............................................................ 

 

 

 (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura) 

   
 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Consilier, 

 Silvia Cobârlie 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=80260725&d=2022-07-04#p-80260725
https://lege5.ro/App/Document/gezdambvhayts/ordinul-nr-1570-2022-privind-stabilirea-modelului-cadru-al-acordului-de-colaborare-dintre-gestionarul-fondului-cinegetic-si-unitatile-administrativ-teritoriale-de-pe-raza-fondului-cinegetic?pid=480751429&d=2022-07-04#p-480751429
https://lege5.ro/App/Document/gezdambvhayts/ordinul-nr-1570-2022-privind-stabilirea-modelului-cadru-al-acordului-de-colaborare-dintre-gestionarul-fondului-cinegetic-si-unitatile-administrativ-teritoriale-de-pe-raza-fondului-cinegetic?pid=480751436&d=2022-07-04#p-480751436


 

 

 

Județul Teleorman                                                                                   Anexa nr.2 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria                          la  H.C.L. nr. 231/ 24.08.2022 

 

 

      A.J.V.P.S. TELEORMAN                   CONSILIUL LOCAL AL 

ALEXANDRIA str. LIBERTĂȚII, nr.C1   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA  

Nr. . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . .     Nr. . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

ACORD DE COLABORARE 

între A.J.V.P.S. TELEORMAN, gestionarul Fondului Cinegetic nr.  48  POROSCHIA,  şi 

Consiliul Local al  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA  din judeţul TELEORMAN  

 

I. Obiectul acordului de colaborare 

 

Obiectul prezentului acord de colaborare îl constituie colaborarea interinstituţională dintre 

A.J.V.P.S. TELEORMAN  şi Consiliul Local al  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA  din judeţul 

TELEORMAN, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. w) din Legea vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi la 

păstrarea echilibrului ecologic. 

 

II. Principiile şi formele de colaborare ale acordului de colaborare 

 

2.1. Toate problemele legate de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor prezentului acord de 

colaborare vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri bazate pe principiile respectului şi 

înţelegerii reciproce. 

2.2. Prezentul acord 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. 

 

III. Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor 

 

3.1. 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; 

https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=307981124&d=2022-07-04#p-307981124
https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=478041658&d=2022-07-04#p-478041658
https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=80294613&d=2022-07-04#p-80294613


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. 

3.2. Unităţile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic furnizează, la cerere, 

gestionarului acestuia informaţiile şi documentele deţinute cu privire la situaţia proprietăţii 

terenurilor incluse în fondul cinegetic. 

3.3. Gestionarul fondului cinegetic colaborează cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 

fondului cinegetic în vederea încheierii contractului de prestări servicii, astfel cum este prevăzut 

la art. 34 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după modelul stabilit 

de comun acord de către părţile semnatare ale contractului. 

3.4. Obligaţiile prevăzute la pct. 3.1-3.3 nu sunt limitative, iar în funcţie de problemele 

întâmpinate pe plan local şi caracteristicile zonei, semnatarii acordului de colaborare, de comun 

acord, pot stabili şi alte obligaţii. 

 

IV. Durata acordului de colaborare 

 

4.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru perioada de valabilitate rămasă pentru 

derularea Contractului de gestionare a faunei cinegetice nr. 3325/31.05.2011 încheiat între 

GARDA FORESTIERĂ  BUCURESTI  şi  A.J.V.P.S. TELEORMAN,  respectiv de la 

28.07.2022  până la 31.05.2027,  cu posibilitatea prelungirii în situaţia în care perioada de 

valabilitate a contractului de gestionare a fondului cinegetic se prelungeşte. 

4.2. Clauzele cuprinse în prezentul acord de colaborare nu se modifică în cazul schimbului sau 

cesionării fondului cinegetic, modificându-se doar titularul de contract prin act adiţional încheiat 

între părţile semnatare ale acordului de colaborare. 

 

V. Alte prevederi 

 

5.1. În scopul realizării activităţilor propuse, părţile vor desemna persoane care vor răspunde de 

ducerea la îndeplinire a acestora. 

5.2. Prezentul acord de colaborare poate fi modificat sau completat cu acordul scris al părţilor, în 

condiţiile legii. 

5.3. În caz de încetare a acordului de colaborare, ca urmare a încetării contractului de gestionare 

a fondului cinegetic, proiectele convenite şi elaborate de către părţi vor fi implementate în comun 

până la finalizarea acestora, cu acordul noului gestionar. 

5.4. Prezentul acord de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

5.5. Prezentul acord de colaborare se încheie în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

parte semnatară. 

  

 
   

 

             Reprezentantul legal 

   al gestionarului fondului cinegetic, 

      BADUT PETRICA RAZVAN 

 

                   DIRECTOR 

 

(numele şi prenumele, funcţia şi semnătura) 

                        Reprezentantul legal 

               al unităţii administrativ-teritoriale, 

 

              ............................................................ 

 

 

       (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura) 

 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Consilier, 

 Silvia Cobârlie 

 

https://lege5.ro/App/Document/geydamjsgq/legea-vanatorii-si-a-protectiei-fondului-cinegetic-nr-407-2006?pid=80260725&d=2022-07-04#p-80260725
https://lege5.ro/App/Document/gezdambvhayts/ordinul-nr-1570-2022-privind-stabilirea-modelului-cadru-al-acordului-de-colaborare-dintre-gestionarul-fondului-cinegetic-si-unitatile-administrativ-teritoriale-de-pe-raza-fondului-cinegetic?pid=480751429&d=2022-07-04#p-480751429
https://lege5.ro/App/Document/gezdambvhayts/ordinul-nr-1570-2022-privind-stabilirea-modelului-cadru-al-acordului-de-colaborare-dintre-gestionarul-fondului-cinegetic-si-unitatile-administrativ-teritoriale-de-pe-raza-fondului-cinegetic?pid=480751436&d=2022-07-04#p-480751436
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