
 

Nr. 3928 din 19.05.2021     

                            

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind finanțarea încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltarea din 

intravilanul  comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, în condiţiile Legii nr. 

184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătăţii publice sau din alte 

raţiuni de interes public 

  

  

         Primarul comunei Cernat,  

         Luând act de sesizăriile referitoare la prezența animalelor din fauna sălbatică, a urșilor în 

intravilanul comunei Cernat și adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 6670/2021; 

          Având în vedere prevederile art. 24, art. 26 alin. (1) şi (1^1) şi art. 34 ale Legii nr. 407/2006 

a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 

215/2008, Legea nr. 149/2015 şi Legea nr. 184/2017, 

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

-în temeiul prevederilor art. 196  alin. (1),  lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

  

HOTĂREȘTE: 

  

 Art.1 Se aprobă  încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltarea din 

intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică în condiţiile Legii nr. 184/2017 

în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătăţii publice sau din alte raţiuni de interes 

public. 

 Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei să facă demersurile care se impun în vederea 

încheierii, în condiţiile legii, a contractului evidenţiat la articolul 1 al prezentei. 

Art.3 Se aprobă modelul contractului de prestări servicii având ca obiect recoltarea din 

intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

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

Cernnat şi compartimentele de specialitate din subordine. 

 

Cernat la 19.05.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 3928 din 19.05.2021     

                            

  REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre privind finanțarea încheierea unui contract de prestări servicii 

pentru recoltarea din intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, în 

condiţiile Legii nr. 184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătății 

publice sau din alte rațiuni de interes public 

 

 

În anul precedent s-au înregistrat 35 de sesizări referitoare la prezența animalelor din fauna 

sălbatică, a urșilor în intravilanul comunei Cernat, care au produs pagube materiale, iar prin 

prezența lor frecventă în intravilan deranjează, intimidează, alarmează cetățenii și are repercusiuni 

negative asupra activității turistice. 

Potrivit art. 34, alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, 

În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea 

producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni 

de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, 

aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor 

și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă sau ale 

derogărilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări 

servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea 

consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al 

proprietarului de teren.  Alin. (2) Exemplarele de vânat dobândite în condițiile alin. (1) aparțin 

gestionarului.  

Din aceste considerente propun încheierea unui contract de prestări servicii pentru 

recoltarea din intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, în condițiile Legii 

nr. 184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătății publice sau din alte rațiuni 

de interes public. 

 

 

 
 

Cernat la 19.05.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 4001/ 15.05.2021     

                            

  RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind finanțarea încheierea unui contract de prestări servicii 

pentru recoltarea din intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, în 

condiţiile Legii nr. 184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătății 

publice sau din alte rațiuni de interes public 

 

 

 

Pentru asigura respectarea articolului 34 din Legea 407/2006 privind vânătoarea și 

protecția fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că pentru 

prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru 

alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan, recoltarea 

exemplarelor din speciile de faună sălbatică se realizează de gestionarul fondului cinegetic 

limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul 

achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după 

caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren. 

Situațiile care reclamă intervenția de urgență conform procedurii sus menționate sunt 

acelea în care speciile de animale sălbatice pun în pericol siguranța oamenilor şi a bunurilor 

acestora. În astfel de cazuri este necesar a se ține cont în mod prioritar de art. 22 și art. 136 din 

Constituția României, republicată, care prevăd că dreptul la viață și dreptul la integritatea fizică și 

psihică ale persoanei sunt garantate, precum și că proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile 

legii organice. 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna mai 

2021. 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 
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HOTĂRÂREA NR. 22/2021 

privind finanțarea încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltarea din 

intravilanul  comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, în condiţiile Legii nr. 

184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătăţii publice sau din alte 

raţiuni de interes public 

  

  
Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 26 mai 

2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul comunei 

Cernat, 

         Luând act de sesizăriile referitoare la prezența animalelor din fauna sălbatică, a urșilor în 

intravilanul comunei Cernat și adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 6670/2021; 

          Având în vedere prevederile art. 24, art. 26 alin. (1) şi (1^1) şi art. 34 ale Legii nr. 407/2006 

a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 

215/2008, Legea nr. 149/2015 şi Legea nr. 184/2017, 

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a), ale art. 45 alin (1), precum şi ale art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare, 

  

HOTĂREȘTE: 

  

 Art.1 Se aprobă  încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltarea din 

intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică în condiţiile Legii nr. 184/2017 

în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătăţii publice sau din alte raţiuni de interes 

public. 

 Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei să facă demersurile care se impun în vederea 

încheierii, în condiţiile legii, a contractului evidenţiat la articolul 1 al prezentei. 

Art.3 Se aprobă modelul contractului de prestări servicii având ca obiect recoltarea din 

intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

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

Cernnat şi compartimentele de specialitate din subordine. 

 

Cernat la 26.05.2021 

  Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 
1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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