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DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ 

Comisia de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice 

 

 

 

PROCES – VERBAL NR. 72236/DD/07.07.2014 

încheiat astăzi, 07.07.2014, la sediul DAPP 

Inspecția și Managementul Resurselor Cinegetice 

 

 

 Comisia de atribuire a dreptului de gestionare a faunei din cuprinsul 

fondurilor cinegetice, constituită prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 

1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de 

gestionare a faunei cinegetice, cu modificările şi completările ulterioare,  

întrunită în perioada 01 – 07.07.2014 pentru a analiza dosarele depuse în 

vederea participării la licitaţie pentru atribuirea, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin 

(2) din regulamentul aprobat prin ordinul anterior menţionat, a dreptului de 

gestionare a faunei din cuprinsul fondurilor cinegetice care au făcut obiectul 

anunţurilor publicate de DAPP în data de 16 iunie 2014 în cotidianul Adevărul, pe 

site-ul www.mmediu.ro şi la sediile inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de 

vânătoare,  

a constatat următoarele: 

I. Au fost depuse la sediul DAPP, în termenul legal, respectiv 17 - 30 iunie 

2014, solicitări de participare la licitaţie pentru un număr de 5 fonduri cinegetice, 

conform evidenţei prezentate în anexa nr. 1 la prezentul proces verbal. 

II. Din cele 8 fonduri cinegetice supuse atribuirii prin licitaţie publică, 

pentru un număr de 3 fonduri cinegetice nu au fost depuse solicitări de participare 

la licitaţie, iar pentru alte 3 fonduri cinegetice nu au fost depuse minim două 

solicitări. 

III. Se face dovada îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la licitaţie, 

prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările 

şi completările ulterioare, pentru un număr de 9 solicitări din 10 depuse. 

IV. AVPS Poteci de Munte nu îndeplinește condiţia de participare la licitaţie 

pentru fondul cinegetic nr. 36 Cosmina din județul Prahova, motivat de faptul că 

nu a depus la dosar documentele prevăzute la art. 7 alin (1) lit e) din Regulamentul 

aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

astfel că nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 6 alin (1) lit e) din 

Regulament.  

Având în vedere constatările sus-menţionate, în temeiul art. 11 alin (4)-(7) şi 

art. 12 alin (3) şi (4) din regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, comisia hotărăşte următoarele: 

http://www.mmediu.ro/


 2 

1. Admite participarea solicitanţilor la licitaţia pentru atribuirea dreptului de 

gestionare a faunei cinegetice pe fondurile cinegetice pentru care se organizează 

licitaţie conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 2. 

2. Respinge solicitarea AVPS Poteci de Munte pentru participarea la 

licitaţie a fondului cinegetic nr. 36 Cosmina din județul Prahova, în temeiul art. 11 

alin (7) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 6 alin (1) 

lit e) coroborat cu art. 7 alin (1) lit. e) din același regulament. 

3. Pentru fondurile cinegetice nr. 28 Vlăsinești din județul Botoșani, nr. 14 

Măru și nr. 35 Berzeasca din județul Caraș Severin, nr. 5 Vârciorova din județul 

Mehedinți, nr. 41 Băbăița din Județul Teleorman și nr. 6 Periam din județul Timiș 

pentru care nu au fost depuse minimum două solicitări de participare, nu sunt 

întrunite condiţiile pentru desfăşurarea licitaţiei, astfel că vor fi scoase la o nouă 

licitaţie, potrivit legii.  

4. Licitaţia publică se va organiza pentru fondurile cinegetice prevăzute în 

anexa nr. 2, conform programării care va fi anunţată după soluționarea eventualelor 

contestații. 

Rezultatele prevăzute în prezentul proces-verbal pot fi contestate potrivit art. 

12 alin (2) din regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Prezentul proces-verbal a fost redactat în două exemplare. 

 

 

 Comisia de atribuire: 

 

 - Daniel Dicu  – preşedinte  __________, 

- Constantin Badea – membru  __________, 

- Ilie Mihalache  – membru  __________, 

- Viorel Mihălcioiu – membru  __________, 

 - Ovidiu Gugiuman – membru  __________, 


