
  
                                     

HOTĂRÂRE 
  privind aprobarea cooperării/colaborării comunei Horodniceni cu Asociația Județeană 

a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Suceava, gestionarul fondului cinegetic nr. 67 
Rotopănești 

  
     

Având în vedere prevederile :  
 

a) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), art.197, art.198, art. 199, 
art. 200, art. 240 și art. 243, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,    

b) art. 5 alin.(1) lit. c), art. 6 alin.(1) lit. w) și art. 34 alin.(1) din Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;, 

c) art. 35 alin. (1) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,  

d) 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 şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic;,  

 
ținând cont de :  
- adresa nr. 1074/21.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 

Suceava,  
 

luând act de proiectul de hotărâre nr. 67 din 20.09.2022 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de:  
    a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 3080 din 20.09.2022; 
    b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni nr. 3081 din 20.09.2022;  
    c)  avizele consultative al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni;  
 
    în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. - (1) Se aprobă cooperarea/colaborarea dintre Comuna Horodniceni și Asociația 
Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Suceava, gestionarul fondului cinegetic 67 
Rotopănești. 

Art. 2. – Cooperarea/colaborarea se materializează prin acord de colaborare, ce conține 
drepturile și obligațiile părților, fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta, 
având ca sursă acordul-cadru prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 
nr. 1570/2022.  
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Art. 3. - Se abilitează domnul Neculai Florea, primarul comunei Horodniceni ca în numele și 
pe seama comunei Horodniceni, să semneze acordul de colaborare și să exercite drepturile și să-și 
assume obligațiile ce-i revin, pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1, precum și să emită orice 
aviz, acord sau autorizație, după caz, stabilită prin lege ca atribuție a consiliului local. 

 
           Art.  4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului 
Suceava, Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a 
Precipitațiilor și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se 
publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de 
internet,  https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/, în subeticheta 
„Hotărârile autorității deliberative”. 
 
 
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
…………………………............... 
       Petru TANASĂ 
 

 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 26 septembrie 2022. 
Nr. 70  

        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   
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