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HOTĂRÂREA nr. 219 

Din data de 25 octombrie 2017 

 

privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru recoltare urs agresiv 

de pe raza UAT Făgăraș, conform avizului Ministerului Mediului, eliberat în acest sens 

 

 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă de îndată, 

 

            Analizând Referatul de specialitate înregistrat cu nr. 32./25.10.2017 al 

Compartimentului Protecție Civilă și Expunerea de motive a Primarului Municipiului 

Făgăraș cu nr. 32.286/2017 prin care se propune Consiliului Local Făgăraș, aprobarea 

încheierii unui contract de prestări servicii pentru recoltare urs agresiv conform avizului 

Ministerului Mediului, în Municipiul Făgăraș, de către gestionarul fondului cinegetic – 

Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Făgăraș pentru recoltarea exemplarelor din 

speciile de faună sălbatică care pun în pericol viața și siguranța cetățenilor, 

           În scopul eradicării pericolului prezentat de animalele sălbatice, întrucât pe raza 

UAT Făgăraș în data de 23.10.2017 un urs a atacat și rănit 2 persoane, 

        Reținând Avizul nr. 21178/25.10.2017 al Ministerului Mediului înregistrat sub 

numărul 32.395/25.10.2017, 

        Având în vedere Ordinul nr. 1169/2017 pentru aprobarea nivelului de intervenție în 

cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul 

prevenirii unor daune importante, 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea vânătorilor și a protecției fondului 

cinegetic  nr. 407/2006 cu modificările și completările ulterioare, 

Văzând prevederile art. 36, alin. (2),  lit. e), alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001, 

În temeiul art. 45 alin. (2), lit. f) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicată și actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltare urs 

agresiv, de pe raza UAT Făgăraș, conform avizului Ministerului Mediului, cu gestionarul 

fondului cinegetic – Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Făgăraș, îndeplinind 

următoarele condiții: 

- valoarea contractului este de 500 lei; 
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- durata contractului va fi de 2 luni, începând cu data semnării, cu posibilitatea 

prelungirii cu acordul părților; 

 

- în cadrul contractului se vor organiza activități de recoltare exemplar urs 

conform unui plan comun de acțiune, responsabilitate a A.V.P.S. Făgăraș și 

conform Avizului Ministerului Mediului; 

 

Art. 2. Contravaloarea serviciilor prestate pentru recoltarea ursului agresiv, 

conform Avizului Ministerului Mediului este de 500 lei/acțiune, iar acțiunea va fi 

organizată respectând prevederile speciale în domeniu, responsabilitatea deplină revenind 

Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Făgăraș. 

 

Art. 3. Se aprobă realizarea de activități de îndepărtare și pentru alte cazuri de 

specii de faună sălbatică de pa raza UAT Făgăraș, dar cu avizul/acordul autorităților 

abilitate și acordul proprietarului terenului, după caz. 

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Municipiului Făgăraș și Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Făgăraș. 

 

 

        Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează, 

   POPA OVIDIU-NICOLAE                              Secretarul Municipiului  

                                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru; împotrivă -; abțineri -; 

Consilieri în funcție – 19 

Consilieri prezenți – 14 

  

Prezenta hotărâre se comunică: 

-1 ex. Dosar de ședință 

-1 ex. Colecție 

-1 ex. Prefectura 

-1 ex. Primar 

-1 ex. Viceprimar 

-1 ex. Secretar 

-1 ex. I.P.J. Brașov 

-1 ex. A.V.P.S. 

-1 ex. Comp. evenimente publice informare cetățeni și registratură  

-1 ex. Afișare. 

 

Cod: F-50.    


