
 

 

               Nesecret 

Bld.Gen. Gheorghe Magheru nr.31, Sector 1, București 

Tel/Fax.: +4 021 319.46.09 

cabinet.ministru@ape-paduri.ro 

www.ape-paduri.ro 

Nr. 72201/DD/30.06.2014 

 

PROCES- VERBAL 

Încheiat astăzi 30 iunie 2014 la sediul Departamentului pentru Ape, Păduri și 

Piscicultură 

 

 Comisia de atribuire constituită conform prevederilor Anexei nr. 6 din Regulamentul privind 

atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului și 

pădurilor nr. 1221 din 11 august 2010 cu modificările și completările ulterioare, formată din: 

  1. Daniel Dicu - preşedinte 

2. Constantin Badea - membru 

3. Ilie Mihalache - membru 

4. Ovidiu Gugiuman - membru 

5. Viorel Mihălcioiu- membru 

întrunită în vederea verificării dosarului depus de către Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru 

Borza”- Geoagiu din județul Hunedoara la propunerea Asociației Iagărul Geoagiu pentru atribuirea 

directă în gestiune a fondului cinegetic nr. 22 Homorod din județul Hunedoara ca urmare a 

dispozițiilor din Sentința civilă nr. 5622/09.10.2012 a Curții de Apel București, 

 a constatat următoarele: 

 

1. Comisia s-a întrunit ca urmare a Sentinței civile nr. 5622/09.10.2012 a Curții de Apel 

București, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 566/07.02.2014 pronunțată de Înalta 

Curte de Casație și Justiție, prin care obligă pârâtul Ministerul Mediului și Pădurilor (actualul 

Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultură), să analizeze cererea depusă de Asociația Iagărul 

Geoagiu și Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza- Geoagiu pentru atribuirea directă a dreptului de 

gestionare a fondului cinegetic nr. 22 Homorod din județul Hunedoara și a adresei Secretarului de stat 

pentru păduri nr. 11866/CD/ 25.06.2014. 

2. În cadrul procedurii de atribuire a dreptului de gestionare desfășurată în anul 2011 prin 

procesul verbal nr. 218020/04.05.2011 al comisiei de atribuire, prin procesul verbal nr. 

218331/16.05.2011 al comisiei de analiză a contestațiilor și prin Referatul nr. 224061/DA/16.05.2011 

al Direcției Păduri și Dezvoltare Forestieră referitor la rezultatele finale privind atribuirea directă a 

fondurilor cinegetice, a fost respinsă solicitarea de atribuire în gestiune a fondului cinegetic nr. 22 

Homorod din județul Hunedoara către Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza.  

3. Din analiza, la această dată, a dosarului de atribuire depus cu cererea nr. 1720/20.04.2011 și 

înregistrat cu nr. 73754/ 21.04.2011 la Ministerul Mediului și Pădurilor de către Colegiului Tehnic 

Agricol ,,Alexandru Borza” din Geoagiu, județul Hunedoara rezultă următoarele: 

3.1. Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de administrator al fondului cinegetic național a 

publicat anunțul nr. 217476/ISZ/13.04.2011 privind organizarea atribuirii directe a dreptului de 

gestionare a faunei cinegetice, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-d) din Regulamentul 

privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului 

și pădurilor nr. 1221 din 11 august 2010 cu modificările și completările ulterioare. Această etapă de 

atribuire se adresează ”gestionarilor consacrați” definiți la art. 1 lit l) din Legea nr. 407/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Termenul de depunere a solicitărilor de atribuire a fost de 10 zile calendaristice de la data 

publicării anunțului. 

3.2. Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” din Geoagiu, județul Hunedoara a înregistrat, 

în termenul prevăzut în anunțul nr. 217476/ISZ/13.04.2011, la registratura Ministerului Mediului și 

Pădurilor cu nr. 73754/21.04.2011, dosarul cuprinzând documentația pentru atribuirea directă a 

fondului cinegetic nr. 22 Homorod din județul Hunedoara.  

 3.4. La dosar se regăsesc documentele: 

  - Cerere conform Anexei nr. 2 din Regulament. 

  - Consimțământul conform cu Anexa nr. 3 din Regulament. 

  - Consimțământul conform cu Anexa nr. 5 din Regulament. 

  - Procură specială de reprezentare certificată prin Încheiere de certificare nr. 

10/20.04.2011 a Societății civile de avocați Mihălcescu și asociații. 

  - Adresa fără număr a Asociației Iagărul Geoagiu prin care ,,alege și propune spre 

gestionarea Fondului de Vânătoare nr. 22 Homorod, jud Hunedoara, pe Colegiul Tehnic Agricol 

,,Alexandru Borza” din Geoagiu…”. 

  - Adresa fără număr a Asociației Iagărul Geoagiu către I.T.R.S.V Timișoara prin care 

solicită dovada că suprafețele de teren aparținând asociației sunt incluse în fondul cinegetic nr. 22 

Homorod din jud Hunedoara. 

  - Declarația domnului Șpan Ioan conformă cu Anexa nr. 1, autentificată cu nr. 

1484/2011 la BNP Asociați Beldean. 

  - Statutul Asociației de proprietari Iagărul Geoagiu autentificat cu nr. 8/12.04.2011 la 

BNP Mihălcescu și asociații. 

  - Act constitutiv al Asociației de proprietari Iagărul Geoagiu autentificat cu nr. 

9/12.04.2011 la BNP Mihălcescu și asociații și adeverințe de proprietate legalizate ale membrilor 

asociației. 

  - Încheierea civilă nr. 9/PJ/A/2011 privind înscrierea în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Orăștie a Asociației Iagărul Geoagiu. 

  - Certificat de identitate al Colegiului Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” din Geoagiu, 

județul Hunedoara legalizat de Birou Notarial ,,Ciora” cu nr. 1292/20.04.2011. 

  - Adeverință de la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara privind Colegiul Tehnic 

Agricol ,,Alexandru Borza” din Geoagiu, județul Hunedoara ca fiind instituție subordonată ISJ 

Hunedoara, legalizată de Birou Notarial ,,Ciora” cu nr. 1297/20.04.2011. 

  - Certificat de înregistrare fiscală al Colegiului Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” din 

Geoagiu, județul Hunedoara, legalizat de Birou Notarial ,,Ciora” cu nr. 1295/20.04.2011. 

  - Planul de școlarizare pentru Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” din Geoagiu, 

legalizat de Birou Notarial ,,Ciora” cu nr. 1290/20.04.2011. 

 4. Din analiza documentelor prezentate la punctul 3, în raport cu situația de fapt din perioada 

depunerii dosarului a analizei solicitărilor de atribuire, rezultă următoarele: 

 4.1. La dosarul de atribuire nu a fost depusă copie de pe licența de gestionare a Colegiului 

Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” din Geoagiu, județul Hunedoara, nefiind îndeplinite astfel 

prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul aprobat prin O.M. 1221/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, și prevederile art. 1 lit.k) și o) din Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificările și completările ulterioare. Precizăm faptul că 

pentru acest Colegiu, licența a fost emisă în data de 01 iunie 2011, ulterior termenului limită de 

depunere a dosarelor de atribuire pentru această etapă. 

4.2. Nu se face dovada că deține calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, care gestionează 

la data atribuirii până la 5 fonduri cinegetice, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c) din 

Regulament; 
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 Având în vedere constatările de mai sus Comisia de atribuire a hotărât respingerea cererii 

Colegiului Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” din Geoagiu, județul Hunedoara privind 

atribuirea directă în gestiune a fondului cinegetic nr. 22 Homorod din județul Hunedoara. 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care se va arhiva la 

Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură- Serviciul Inspecția și Managementul Resurselor 

cinegetice 

 

 

 

 

COMISIA: 

 

1. Daniel Dicu – Preşedinte 

2. Constantin Badea – membru 

3. Ilie Mihalache – membru 

4. Ovidiu Gugiuman – membru 

5. Viorel Mihălcioiu- membru 


