
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul 
Fondului Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 

 
 analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea încheierii unui Acord 

de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului Cinegetic și UAT- Municipiul       Botoșani; 
văzând Raportul de specialitate nr. int. 4958/22.08.2022 al Compartimentul Protecția Mediului și 

Biroului Cadastru Imobiliar Edilitar; 
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. w) și ale art. 34 alin. (1) din Legea vânătorii și 

protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modi-

ficările și completările ulterioare; 
prevederile art. 1 și art. 2 din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1570/2022 

privind stabilirea modelului cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic și 
unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic; 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) și e), alin. 7 lit. i) și alin. 9 lit. a)  din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. f) și d) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului 

Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani, conform Anexa nr. 2 din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor 
și Pădurilor nr. 1570/2022 privind stabilirea modelului cadru al acordului de colaborare dintre gestiona-
rul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. 

Art. 2 Cooperarea/colaborarea se materializează prin Acord de Colaborare, ce conține drepturile 
și obligațiile  părților, fiind prevăzută în anexa care face parte integrată din prezenta, având ca sursă 
acordul-cadru prevăzut în Anexa nr. 2 din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 
1570/2022 privind stabilirea modelului cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului ci-
negetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. 

Art. 3 (1) Se mandatează Primarul Municipiului Botoșani, ca în numele și pe seama Municipiului 
Botoșani, să semneze Acordul de Colaborare și să exercite drepturile și să  obligațiile ce-i revin, pentru 
realizarea scopului prevăzut la art. 1.  

 (2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Birou Cadastru 
Imobiliar și Edilitar, Compartiment Registrul Agricol și Compartimentul Protecția Mediului.  

 
 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
        Consilier, Maxim Maricel Corneliu                    Secretar general, Ioan Apostu      
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