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                                                      Anexa la HCL nr. 219 din 25.10.2017 
 

 

Contract prestări servicii pentru recoltare urs agresiv conform 

avizului Ministerului Mediului 

 

 

 

Art. 1. Încheiat între PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, cu 

sediul administrativ în Str. Republicii nr. 3, având CIF 4384419, tel. 0268-

211313, fax. 0268-213020, prin reprezentant legal SUCACIU GHEORGHE, 

în calitate de Primar, numit în continuare BENEFICIAR, 

ȘI 

ASOCIAȚIA VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI 

FĂGĂRAȘ, care gestionează fondul cinegetic nr. 38 Făgăraș, cu sediul în 

Făgăraș, Str. Livezii nr. 32, CIF 1118595, tel. 0268-211068, fax. 0268-

210141, reprezentată legal prin Director Ing. ȘULER SORIN AUREL, 

numit în continuare ASOCIAȚIE (prestator de servicii) 

 

Art. 2. Obiectul contractului îl reprezintă recoltarea ursului agresiv 

conform avizului Ministerului Mediului, de către Asociație, din intravilanul 

localității Făgăraș, în condițiile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, 

modificată și completată. 

 

Art. 3. Contravaloarea serviciilor prestate pentru îndepărtarea 

serviciilor prevăzute la art. 2 este de 500 lei/acțiune, acțiune ce va fi 

organizată respectând prevederile spciale în domeniu. 

 

Art. 4. Beneficiarul va solicita Asociației recoltarea ursului agresiv 

conform avizului Ministerului Mediului. 

 

Art. 5. Asociația se obligă să sprijine Beneficiarul în acțiunile de 

eventuală relocare a exemplarului de urs, organizată de specialiștii ICAS sau 

ANSVSA, pe cheltuiala Beneficiarului.  

 

 

 



 

Art. 6. Beneficiarul se obligă să sprijine Asociația pentru realizarea 

obiectului prezentului contract. În acest sens, va anunța populația prin 

mijloace de comunicare mass-media, aviziere, etc., despre datele și orele în 

care se va desfășura acțiunea organizață de Asociație, securizând astfel zona. 

 

Art. 7. Plata serviciilor se va realiza în termen de maxim 30 de zile, 

pe baza facturii emise de Asociație, în urma procesului-verbal de realizare al 

acțiunii, însoțit de planșe foto. 

 

Art. 8. Valabilitatea prezentului contract este de 2 luni, începând cu 

data de 25 octombrie 2017, cu posibilitate de prelungirea a acestuia, prin act 

adițional. 

 

 

Încheiat azi, 25 octombrie 2017, în patru (patru) exemplare. 

 

 

 

 

BENEFICIAR, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

FĂGĂRAȘ 

 

 

                                                                            ASOCIAȚIE, 

                                                             ASOCIAȚIA VÂNĂTORILOR  

                                                             ȘI PESCARILOR SPORTIVI                     

                                                                             FĂGĂRAȘ 


