
 
      ROMANIA                                                                                                                                                                 
      JUDETUL GORJ                                                                        
      COMUNA RUNCU 
      CONSILIUL LOCAL 
 
                                  

HOTARAREA Nr.40 
privind  încheierea  acordului  de colaborare conform Ordinului 1570/2022 privind stabilirea modelului cadru 
al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic si unitatile administrativ teritoriale de pe raza 

fondului cinegetic 
 
              Consiliul Local Runcu, judetul Gorj.   
              Avand in vedere: 
              -adresa nr.1348/05.07.2022 a Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Gorj, inregistrata la 
Primaria Comunei Runcu sub nr. 6156/18.07.2022; 
              -adresa nr.97/25.07.2022 a Asociatiei Clubul de Vânatoare”Spartacus”, înregistrata la Primaria Comunei 
Runcu sub nr. 7103/10.08.2022; 
              -adresa nr.122/10.08.2022 a Asociatiei Cerbul Carpatin, înregistrata la Primaria Comunei Runcu sub nr. 
7102/10.08.2022; 
              -referatul de aprobare al Primarului Comunei Runcu; 
              -raportul de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Runcu ; 
             -prevederile art.129, alin(2), litera e) coroborat cu alin 9, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
            -prevederile art.2 din 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; 
             -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Runcu ; 
             În temeiul prevederilor art. 139 alin.3, litera f si art. 196 alin.1, lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

H O T A R A S T E  : 
               Art.1 Se aprobă încheierea urmatoarelor  acorduri de colaborare, având forma prevazută în anexa la 
prezenta hotărâre: 
              -Acord de colaborare încheiat între Asociatia Judeteana a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi Gorj- gestionarul 
Fondului Cinegetic nr.17 Bradiceni si Consiliul Local al Comunei Runcu; 
              -Acord de colaborare încheiat între Asociatia Cerbul Carpatin - gestionarul Fondului Cinegetic nr.8 Susita si 
Consiliul Local al Comunei Runcu,; 
              -Acord de colaborare încheiat între Asociatia Clubul de Vânatoare”Spartacus”- gestionarul Fondului 
Cinegetic nr.18, denumit Lelesti  si Consiliul Local al Comunei Runcu 
              Art.2 .Se imputerniceste Primarul Comunei Runcu –domnul Cîmpeanu Grigore-Adi să semneze Acordul de 
colaborare mentionat la art.1 din prezenta hotarare. 
               Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi  duse la îndeplinire de către compartimentele  din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Runcu. 
              Adoptată în ședința  ordinară din data de 26.08.2022 cu un număr de 14 voturi „ pentru” din cei 14 
consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.  
 
 Data: 26.08.2022 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                                     CONTRASEMNEAZA 
          CONSILIER,                                                                                          SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI          
 ANDREESCU LILIANA                                                                                                  VLĂDUT CAMELIA                                                                                                               
 
 
 



                                                                                                                               Anexa la HCL nr.40/2022 
 
                                                           ACORD DE COLABORARE 

între .............................., gestionarul Fondului Cinegetic nr. .... .............................., şi Consiliul Local al 
Comunei Runcu din judeţul Gorj 

 
 
 

 
 
    I. Obiectul acordului de colaborare 
    Obiectul prezentului acord de colaborare îl constituie colaborarea interinstituţională dintre ____________ 
şi Consiliul Local al Comunei Runcu, 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, annual, pina la data de 31 martie, pentru anul precedent  
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. 
    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 

javascript:OpenDocumentView(376257,%207158468);


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. ......................../.......................................... încheiat între 
..................................................................... şi ..........................................................................., respectiv de 
la ............. până la ............., 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:  
      -dl/dna____________pentru________ 
                                    -dl/dna ___________pentru Consiliul Local Runcu 
    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, Reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, 
......................... 

 

(numele şi prenumele, funcţia şi semnătura) (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura) 
PRIMAR-Jr.Cîmpeanu Grigore –Adi 

 
 

 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                          SECRETAR GENERAL, 
         ANDREESCU LILIANA                                                                  VLADUT CAMELIA 
             
    


