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COMISIA DE ANALIZĂ A CONTESTAŢIILOR  

 

 

PROCES – VERBAL NR. 72304 /15.07.2014 

încheiat astăzi, 15.07.2014, la sediul DAPP - Inspecţia şi Managementul 

 Resurselor Cinegetice 

 

 

Comisia de analiză a contestaţiilor formulate cu privire la acţiunea de atribuire a 

dreptului de gestionare a faunei cinegetice 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, cu următoarea componenţă:  

 

 1. Dan Achim - preşedinte 

 2. Virgil Piţu - membru 

 3. Costin Oprescu - membru 

 

 s-a întrunit în data de 15 iulie 2014 pentru analizarea contestaţiei formulate de către 

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Poteci de Munte cu sediul în Breaza, str. Republicii 

nr. 57, jud. Prahova, împotriva hotărârii Comisiei de atribuire a dreptului de gestionare a faunei 

cinegetice consemnată în Procesul Verbal nr. 72236/07.07.2014, încheiat ca urmare a Anunţului 

nr. 72084/DD/16.06.2014 publicat în data de 16.06.2014. 

 La contestaţia formulată de AVPS Poteci de Munte sunt anexate, în original, următoarele 

documente: Certificat de atestare fiscală eliberat de  ANAF la data de 23.06.2014; Certificat de 

atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu eliberat de Administraţia fondului pentru 

mediu la data de 10.07.2014 şi Certificat de Atestare Fiscală pentru Persoane Juridice privind 

Impozitele şi Taxele Locale emis de Primăria Breaza Serviciul Taxe şi Impozite în data de 

10.07.2014. 

 În urma analizării aspectelor semnalate şi a documentelor ataşate contestaţiei, Comisia de 

analiză a contestaţiilor a constatat următoarele: 

 Certificatul de Atestare Fiscală pentru Persoane Juridice privind Impozitele şi Taxele 

Locale nr. 47166/10.07.2014, emis de Primăria Breaza Serviciul Taxe şi Impozite a fost solicitat 

de către AVPS Poteci de Munte, prin împuternicit, în data de 10.07.2014. 

 Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este înregistrat la 

Administraţia fondului pentru mediu sub nr. 172966/10.07.2014. 
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 Având în vedere că termenul limită de depunere a documentaţiei pentru participarea la 

licitaţia publică pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice a fost 30.06.2014 iar 

ultimele două documente mai sus-menţionate au fost emise de către autorităţile competente 

ulterior acestei date, AVPS Poteci de Munte la data analizei dosarelor depuse de solicitanţi, 

repectiv 07.07.2014, nu îndeplinea condiţiile de participare la licitaţia pentru fondul cinegetic nr. 

36 Cosmina din judeţul Prahova, nefiind depuse documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) 

din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare 

  În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  

Comisia de analiză a contestaţiilor pentru nedepunerea în termenul legal a documentelor 

prevăzute la art. 11 alin. (6) şi în consecinţă pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 

alin. (1) lit. d1) din Regulamentul mai sus-menţionat, respinge contestaţia formulată de către 

AVPS Poteci de Munte. 

 

 Prezentul proces - verbal s-a încheiat în trei exemplare. 

 

1. Dan Achim - preşedinte 

 

2. Virgil Piţu – membru 

 

     3.   Costin Oprescu - membru 

 

 

 

 


