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          R O M Â N I  A 

JUDETUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA   TĂTĂRANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T Ă R Ȃ R E 
Privind  încheierea unor acorduri  de colaborare cu Asociația Județeană a Vânătorilor și  Pescarilor 

Sportivi Dâmbovița 

 

        Consiliul local al Tătărani, județul Dâmbovița, convocat  în sedință ordinară în data de  

26.07.2022;  

       Având în vedere : 

        

       -  Referatul de aprobare  nr.5871 /19.07.2022 întocmit de  Primarul  Tătărani, județul Dâmbovița, 

     -   Prevederile art.6 alin.1) lit.” w” din Legea nr.407/2006, legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, 

cu modificările și completările ulterioare; 

    -   Prevederile   Ordinului nr.1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre 

gestionarul fondului cinegetic și al unităților administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic; 

     -  Proiectul de hotărâre nr.33/19.07.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

     - Raportul  de specialitate Nr.5874 /19.07.2022, întocmit de  responsabil mediu din cadrul Primariei  

comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

      -  Solicitarea nr.168/11.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.12 Vulcana, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5702/13.07.2022, 

     -  Solicitarea nr.196/13.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.10 Tătărani, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5732/14.07.2022, 

-  Prevederile art. 35 alin. (1) și alim.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    -  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, județul 

Dâmbovița,         

      În temeiul art.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”a”, art.139 alin.1), alin.3) lit.f), art.140 alin.1), art.196 alin.1) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

H O  T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

        Art.1. – Se aprobă  încheierea unui acord de colaborare cu Asociația  Județeană a Vânătorilor și  

Pescarilor Sportivi Dâmbovița- gestionarul  Fondului Cinegetic nr.12 Vulcana, conform anexei  nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

        Art.2. – Se aprobă  încheierea unui acord de colaborare cu Asociația  Județeană a Vânătorilor și  

Pescarilor Sportivi Dâmbovița- gestionarul  Fondului Cinegetic nr.10 Tătărani , conform anexei  nr.2 la 

prezenta hotărâre. 

     Art.3- Se mandatează primarul comunei Tătărani- domnul Constantin Pătru  pentru a semna 

Acordurile  de colaborare și actele adiționale care se impun a fi încheiate. 

      Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița. 
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  Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmbovița în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, compartimentului cadastru-mediu din cadrul primăriei Tătărani și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet wwwprimarietatarani.ro și în Monitorul  Oficial 

Local, sub eticheta”Hotărârile autorității deliberative”. 

 

 

 

 

   

TĂTĂRANI                                                                               PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.35                                                                                              PARASCHIVA PETRE 

Data –26.07.2022 

 

 

 

 

                                

                                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                               Secretar general comună 

                                                   MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,  2 voturi „abținere” 

Nr. consilieri în funcție:15   

Nr. consilieri prezenți:  14    

Nr. consilieri absenți:      1     
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       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

      P R O I E C T      DE     H O T  Ă R Â  R  E 

Nr.33 /19.07.2022 
Privind  încheierea unor acorduri  de colaborare cu Asociația Județeană a Vânătorilor și  Pescarilor 

Sportivi Dâmbovița 

 

            Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

           Având în vedere : 

     -   Prevederile art.6 alin.1) lit.” w” din Legea nr.407/2006, legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, 

cu modificările și completările ulterioare; 

    -   Prevederile   Ordinului nr.1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre 

gestionarul fondului cinegetic și al unităților administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic; 

   -  Solicitarea nr.168/11.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.12 Vulcana, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5702/13.07.2022, 

  -  Solicitarea nr.196/13.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.10 Tătărani, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5732/14.07.2022, 

-  Prevederile art. 35 alin. (1) și alim.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      - Prevederileart.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”a”, art.139 alin.1), alin.3) lit.f), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

H O  T Ă R Ă Ș T E: 

 

      Art.1. – Se aprobă  încheierea unui acord de colaborare cu Asociația  Județeană a Vânătorilor și  

Pescarilor Sportivi Dâmbovița- gestionarul  Fondului Cinegetic nr.12 Vulcana, conform anexei  nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

        Art.2. – Se aprobă  încheierea unui acord de colaborare cu Asociația  Județeană a Vânătorilor și  

Pescarilor Sportivi Dâmbovița- gestionarul  Fondului Cinegetic nr.10 Tătărani , conform anexei  nr.2 la 

prezenta hotărâre. 

     Art.3- Se mandatează primarul comunei Tătărani- domnul Constantin Pătru  pentru a semna 

Acordurile  de colaborare și actele adiționale care se impun a fi încheiate. 

      Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița. 

  Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmbovița în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, compartimentului cadastru-mediu din cadrul primăriei Tătărani și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet wwwprimarietatarani.ro și în Monitorul  Oficial 

Local, sub eticheta”Hotărârile autorității deliberative”. 

                                                                                             I N I Ț I A T O R , 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                          PĂTRU CONSTANTIN 

 

           Avizat pentru legalitate, 

         Secretar general comună 

           MIHĂILĂ MIOARA 
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       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R          

 Nr.5871/ 19.07.2022 

 

 

 

                                                  REFERAT    DE  APROBARE 
Al Proiectului de hotărâre privind încheierea unor acorduri  de colaborare cu Asociația Județeană a 

Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița 

 

 

         Subsemnatul  Pătru Constantin, Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  analizând : 

 

         

  -   Prevederile art.6 alin.1) lit.” w” din Legea nr.407/2006, legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, 

cu modificările și completările ulterioare; 

   -  Prevederile   Ordinului nr.1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre 

gestionarul fondului cinegetic și al unităților administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic; 

     -  Proiectul de hotărâre nr.33 /19.07.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

   -  Solicitarea nr.168/11.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.12 Vulcana, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5702/13.07.2022, 

  -  Solicitarea nr.196/13.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.10 Tătărani, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5732/14.07.2022, 

    -  Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, județul 

Dâmbovița,   

    -  Prevederile art. 35 alin. (1) și alim.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
     - Prevederile art.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”a”, art.139 alin.1), alin.3) lit.f), art.140 alin.1), art.196 alin.1) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;      

         

      Constat că este necesară  supunerea spre aprobare  Consiliului local  încheierea unor acorduri  de 

colaborare cu Asociația Județeană a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița, cu   gestionarul 

Fondului Cinegetic nr.12 Vulcana și  cu gestionarul Fondului Cinegetic nr.10 Tătărani , conform 

Proiectului de hotarare nr.33/19.07.2022, însoțit de anexer nr.1 și nr.2 . 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                          PĂTRU CONSTANTIN 
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   Primăria comunei Tătărani 

     Județul  Dâmbovița 

Compartiment cadastru-mediu 

   Nr.5874 /19.07.2022 

 

 

 

 

 

 

RAPORT    DE     SPECIALITATE 

 

 

 

 Subsemnata Antofie Irina-Ioana, consilier superior în cadrul Compartiment cadastru-mediu 

, în  urma analizei: 

-   proiectului de hotărâre  Nr.33/19.07.2022 privind încheierea unor acorduri  de colaborare cu 

Asociația Județeană a Vânătorilor și  Pescarilor Soprtivi Dâmbovița și a : 

-   Prevederile art.6 alin.1) lit.” w” din Legea nr.407/2006, legea vânătorii și a protecției fondului 

cinegetic, cu modificările și completările ulterioare; 

   -  Prevederile   Ordinului nr.1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare 

dintre gestionarul fondului cinegetic și al unităților administrativ-teritoriale de pe raza fondului 

cinegetic; 

 

   și  ținînd cont de :   

   - Solicitarea nr.168/11.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.12 Vulcana, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5702/13.07.2022, 

  -  Solicitarea nr.196/13.07.2022 a Asociației Județene a Vânătorilor și  Pescarilor Sportivi Dâmbovița-

gestionarul Fondului Cinegetic nr.10 Tătărani, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.5732/14.07.2022, 

 

      Constat că este necesar să se   supună  spre aprobare  Consiliului local Tătărani  proiectul  de 

hotărâre  Nr.33/19.07.2022, acesta  îndeplinind și respectânt legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

                         

 Data - 19.07.2022                                                                                  Semnătura, 

                                                                                           Antofie Irina-Ioana 

 
 


