
Nr. 3546/25.07.2022 

ROMANIA 
JUDE'fUL COV ASNA 

PRIMARUL COMUNEI RECI 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea incheierii modelului-cadru al Acordului de colaborare 

dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA 

Avand in vedere Monitorul Oficial nr. 633/28.06.2022 in care s-a publicat Ordinul 
Ministrului nr. 1.570/07.06.2022, stabilind modelul-cadru al acordului de colaborare dintre 
gestionarul fondului cinegetic $i unitatile administrativ-teritoriale de pe raza fondului 
cinegetic, prin care se dispune ca acordul de colaborare se incheie in termen de maximum 30 
de zile de la data intrarii in vigoare al Ordinului mai sus identificata; prevederile art. 7-9 ~i 
anexele nr. I $i 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

Tinand cont de prevederile articolului 6 din Legea nr. 407 /2006, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare: 
"Principalele atributii ale administratorului faunei cinegetice sunt urmatoarele: 

w) stabile~te modelul-cadru al acordului de colaborare intre gestionarul fondului cinegetic ~i 
unitatile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. Acest acord-cadru contine in 
mod obligatoriu prevederi clare de colaborare ~i informare periodica a unitatilor administrativ
teritoriale de catre gestionari cu privire la obligatiile ce ii revin privind evaluarea populatiilor 
din speciile de mamifere prevazute in anexa nr. 2, realizarea cotei de recolta, asigurarea hranei 
complementare, actiunile de indepartare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului 
terenurilor agricole, precum $i asupra situatiilor in care se pot produce pagube proprietarilor 
de terenuri agricole sau animate domestice." 

Vazand cele prezentate mai sus, propun aprobarea incheierii Acordului de colaborare 
tntre U.A.T. Comuna Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA pana la data de 29.05.2027. 

PRIMAR 
DOMBORA Lehel-Lajos 

JoJ. 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 3547/25.07.2022 

PROIECT DE HOT.A.RARE 
privind aprobarea incheierii modelului-cadru al Acordului de colaborare dintre 

U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 'in ~edinta ordinara; 
Avand 'in vedere: 
- Adresa nr. 6.600/06.07.2022 al Garzii Forestiere Bra~ov, 'inregistrata la Primaria comunei 

Recicu nr. 3282/06.07.2022; 
- Referatul primarului comunei Reci nr. 3546/25.07.2022 prin care se propune aprobarea 

modelulului-cadru al acordului de colaborare dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. Covasna; 
- Raportul de specialitate nr.3548/25.07.2022 al secretarului general al comunei Reci; 
-Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci; 

In baza prevederilor: 
- art. 6 alin. (1) lit. w, art. 7-9, art. 34, anexele nr. 1 ~i nr. 2 la Legea nr. 407/2006 a vanatorii 

~i protectiei fondului cinegetic, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordinul M.M.A.P. nr. 1.570/2022 privind stabilirea modelullui - cadru al acordului de 

colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic ~i unitatile adminitrativ-teritoriale de pe raza fondu1ui 
cinegetic; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. h, i, s din O.U.G nr. 57/20 I 9 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art. 139, art. 196 alin. (I) lit. a ~i art. 243 alin . (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT A.RA.STE 

Art. 1. - Se aproba modelul-cadru al Acordului de colaborare dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. 
Covasna, conform anexei la prezenta hotarare din care face parte integranta. 

Art. 2. - Se 1mputernice~te Primarul comunei Reci sa semneze 'in numele Consiliului Local al 
Comunei Reci Acordul de colaborare dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. Covasna. 

Art. 3. - Cu aducerea la 'indeplinire ale prevederilor prezentei hotarari se 'incredinteaza 
primarul comunei Reci. 

PRIMAR 
INITIATOR 

DOMBORA Lehel-Lajos 



Anexa la H.C.L. or. /2022 
PROIECT 

U.A.T. COMUNA RECI A.J. V.P.S. COV ASNA 

Nr. ____ / ____ _ Nr. / ----------

ACORD DE COLABORARE 

Prezentul contract se 'incheie in temeiul art. 6 alin. (1) lit. w din Legea vanatorii si a 
protectiei fondului cinegetic nr. 407 /2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Ordinului nr. 1.570/2022 al Ministrul Mediului, Apelor ~i Padurilor privind stabilirea 
modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic ~i unitatile 
administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic ~i H.C.L. nr. ____ /2022. 

I. P A.RTILE CONTRACT ANTE 
1. 1. U.A. T. CO MUNA RECI, cu sediul in sat Reci nr. 268, comuna Reci, judetul 

Covasna, nr. telefon: 0267-373803 , CIF 4404311, cont nr. RO09TREZ24A510103200130X 
deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Sfantu Gheorghe, reprezentata prin primar, 
Dombora Lehel-Lajos, 
~I 

1.2. A.J.V.P.S. COVASNA - Gestionarul Fondului Cinegetic nr.14, CO~ENI, cu 
sediul in localitatea Sfantu Gheorghe, str. K6s Karoly nr. 5/A, judetul Covasna, telefon 
0267352683 , fax 0267352683, mobil 0745248640, e-mail ajvpscovasna@gmail.com, cod de 
inregistrare fiscala RO 2969018, cont nr. RO30 BROE 150SV0 1415241500 deschis la Banca 
BRO Sfantu Gheorghe , reprezentat prin director Retyi Csaba, 

II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 
2.1. Obiectul prezentului acord de colaborare ii const1tme colaborarea 

interinstitutionala dintre UAT COMUNA RECI ~i A.J.V.P.S. COVASNA, conform 
prevederilor art. 6 alin. (1) lit. w din Legea vanatorii si 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. 

III. PRINCIPIILE 1;,I FORMELE DE COLABORARE ALE ACORDULUI DE 
COLABORARE 

3.1. 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. 

3.2. Prezentul acord de colaborare se va derula pe baza urmatoarelor forme de colaborare: 
a) cooperarea ~i asistenta reciproca in vederea realizarii obligatiilor prezentului acord 

de colaborare in conformitate cu actele normative ce reglementeaza activitatea fiecareia dintre 
parti; 

b) infonnarea reciproca, comunicarea eficienta ~i coordonarea actiunilor in scopul 
implementarii prezentului acord de colaborare; 

c) consultarea ~i sprijinirea in desfa~urarea activitatilor comune. 

IV. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITA. TILE P A.RTILOR 
4.1. Gestionarul fondului cinegetic informeaza unitatile administrativ-teritoriale de pe raza 

fondului cinegetic cu privire la: 



a) 'indeplinirea obligatiilor ce 'ii revin privind evaluarea populatiilor din speciile de 
mamifere prevazute 'in anexele nr. 1 ~i 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

b) realizarea cotei de recolta, pentru speciile de fauna de interes cinegetic la care 
vanarea este permisa, aprobata prin ordin al conducatorului administratorului fondului 
cinegetic national, pentru fiecare sezon de vanatoare; 

c) asigurarea hranei complementare a populatiilor speciilor de vanat din cuprinsul 
fondului cinegetic, 'in conformitate cu instructiunile tehnice 'in vigoare; 

d) organizarea ~i desfa~urarea actiunilor de 'indepartare a faunei cinegetice la 
solicitarea utilizatorului terenurilor agricole, precum ~i asupra situatiilor 'in care se pot produce 
pagube proprietarilor de terenuri agricole sau de animate domestice; 

e) obligatiile legale pe care proprietarii de terenuri, de culturi agricole/silvice ~i de 
animale domestice le au 'in ceea ce prive~te practicarea vanatorii, prevenirea pagubelor ~i 
acordarea de despagubiri pentru pagubele produse de animalele salbatice. 

4.2. Unitatile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic furnizeaza, la cerere, 
gestionarului acestuia informatiile ~i documentele detinute cu privire la situatia proprietatii 
terenurilor incluse 'in fondul cinegetic. 

4.3. Gestionarul fondului cinegetic colaboreaza cu unitatile 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 ~i completarile ulterioare, dupa 
modelul stabilit de comun acord de catre partile semnatare ale contractului. 

4.4. Obligatiile prevazute la pct. 4.1-4.3 nu sunt !imitative, iar 'in functie de problemele 
'intampinate pe plan local $i caracteristicile zonei, semnatarii acordului de colaborare, de 
comun acord, pot stabili ~i alte obligatii. 

V DURA TA ACORDULUI DE COLABORARE 
5.1. Prezentul acord de colaborare se 'incheie pentru perioada de valabilitate ramasa pentru 

derularea Contractului de gestionare a faunei cinegetice nr. 4409/31.05.2011 'incheiat 'intre 
ITRSV Bra~ov ~i A.J.V.P.S. COVASNA , respectiv de la .................. . ....... pana la 
29.05.2027, cu posibilitatea prelungirii 'in situatiain care perioada de valabilitate a contractului 
de gestionare a fondului cinegetic se prelunge$te. 

5.2. Clauzele cuprinse 'in prezentul acord de colaborare nu se modifica 'in cazul schimbului 
sau cesionarii fondului cinegetic, modificandu-se doar titularul de contract prin act aditional 
'incheiat 'intre partile semnatare ale acordului de colaborare. 

VI. ALTE PREVEDERI 
6.1. in scopul realizarii activitatilor propuse, partile vor desemna persoane care vor 

raspunde de ducerea la indeplinire a acestora. 
6.2. Prezentul acord de colaborare poate fi modificat sau completat cu acordul scris al 

partilor, 'in conditiile legii. 
6.3. In caz de 'incetare a acordului de colaborare, ca urmare a 'incetarii contractului de 

gestionare a fondului cinegetic, proiectele convenite ~i elaborate de catre parti vor fi 
implementate 'in comun pana la finalizarea acestora, cu acordul noului gestionar. 

6.4. Prezentul acord de colaborare intra 'in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele 
parti. 

6.5.Prezentul acord de colaborare se 'incheie 'in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare 
parte semnatara. 

UAT COMUNARECI 
prin PRIMAR 
DOMBORA Lehel-Lajos 

A.J.V.P.S. COVASNA 
RETYI CSABA - Director 



Nr. 3548/25.07.2022 

ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMAfUA COMUNEI RECI 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra Proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii modelului-cadru al 

Acordului de colaborare dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA 

Prin adrea nr.248/14.07.2022 'inregistrat la Primaria comunei Reci sub 
nr.3426/18.07.2022, A.J.V.P.S. COVASNA ne-a 'inaintat Acordul de colaborare conform 
prevederilor Ordinului Ministrului nr. l 570/07.06.2022. 

Prin Referatul de aprobare nr. 3546/25 .07.2022 Primarul comunei Reci a initiat 
Proiectul de hotarare privind aprobarea 'incheierii modelului-cadru al Acordului de colaborare 
dintre U.A.T. Reci ~i A.J .V.P.S. COVASNA. 

Avand 'in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 407/2006, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare dintre principalele atributii ale administratorului faunei cinegetice se 
prevede aceea, de a stabili modelul-cadru al acordului de colaborare 'intre gestionarul fondului 
cinegetic ~i unitatile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. Acest acord-cadru 
contine 'in mod obligatoriu prevederi clare de colaborare ~i informare periodica a unitatilor 
administrativ-teritoriale de catre gestionari cu privire la obligatiile ce 'ii rev in privind evaluarea 
populatiilor din speciile de mamifere prevazute 'in anexa nr. 2, realizarea cotei de recolta, 
asigurarea hranei complementare, actiunile de 'indepartare a faunei cinegetice la solicitarea 
utilizatorului terenurilor agricole, precum ~i asupra situatiilor in care se pot produce pagube 
proprietarilor de terenuri agricole sau animate domestice. Prin anexa nr. l din Iege, sunt 
stabilite perioadele de vanare ~i valoarea de despagubire 'in cazul unor fapte ilicite pentru 
speciile la care vanarea este permisa, precum ~i numarul maxim de exemplare de pa.sari care 
pot fi vanate 'intr-o zi de catre un vanator. 

Ordinul MMAP nr. 1.570/2022 privind stabilirea modelului - cadru al acordului de 
colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic ~i unitatile adminitrativ-teritoriale de pe raza 
fondului cinegetic. 

Prevederile art. 129 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de faptul ca Proiectul de hotarare are ca scop asigurarea managementului 
resurselor naturale, a faunei salbatice de interes cinegetic la nivelul comunei ~i de faptul ca 
acesta 'intrune~te conditiile legale ~i de oportunitate, propun dezbaterea ~i aprobarea sa 'in 
~edinta Consiliului local. 

Secretar general al comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

~ 

~fl'--·-



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, administrarea 
domeniului public .yi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii pub/ice si a 

drepturilor cetatenilor 
Nr. ~G// ; ~9 . o~. ~~:; 

AVIZ 
privind aprobarea incheierii modelului-cadru al Acordului de colaborare 

dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA 

Comisia noastra de specialitate, 'intrunita In ~edinta sa, luand In discutie proiectul de 
hotarare privind aprobarea Incheierii modelului-cadru al Acordului de colaborare dintre 
U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA, constata urmatoarele: 

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 
1.570/2022 privind stabilirea modelului - cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul 
fondului cinegetic ~i unitatile adminitrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. precum ~i 
cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

S-a constatat ca proiectul de hotarare este intocmit 'in conformitate cu prevederile legale 
~i au fost respectate conditiile de forma ~i de fond. 

Pentru aceste considerente, in temeiul prevederilor art. 125 alin. ( 4) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernuh:ii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, comisia de specialitate aleasa in domeniu. 

AVIZEAZA. FAVORABIL 

proiectul de hotarare impreuna cu anexele la proiectul de hotarare, ~i il propune spre 
dezbaterea ~i aprobarea consiliului local, 'in forma 'in care a fost elaborat ~i prezentat. 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-jinanf e, 
agric~ltura, gos~odarire comunala, protecf ia mediului, comer/ si turism 
Nr..~.Jf. din ... . }/:?.!:.~.~-~~ . 

Raport al comisiei de specialitate 
privind aprobarea incheierii modelului-cadru al Acordului de colaborare 

dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a 
constatat ca proiectul de hotarare se Incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate In 
referatul de aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se Incadreaza In prevederile Ordinului MMAP nr. 
1.570/2022 privind stabilirea modelului - cadru al acordului de colaborare dintre 
gestionarul fondului cinegetic ~i unitatile adminitrativ-teritoriale de pe raza fondului 
cinegetic. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 
propunem adoptarea hotararii 'in forma eliberata. 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, 
culte, 'invatamant, sanatate ~i familie , munca ~i protectie sociala, 
protet e copii, tinere ~i s~ort 
Nr.~ ... ';. din ·--~~:9.~:.?D :l._ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea incheierii modelului-cadru al Acordului de colaborare 
dintre U.A.T. Reci ~i A.J.V.P.S. COVASNA 

Comisia de specialitate, 'in cadrul ~edintei de comisie din data de 29 iulie 2022 a 
analizat proiectul de hotarare susmentionat. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, 
proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i se incadreaza 'in prevederile Ordinului MMAP nr. 1.570/2022 privind 
stabilirea modelului - cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic 
~i unitatile adminitrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. 

A vand 'in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare 'in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost 'intocmit cu respectarea prevederilor legale 
din domeniu, 'in baza ait.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului 
local. 

PRE$EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

MEMBRU 
BARABAS KALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 




