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                                            HOTARAREA   NR. 76 

            Privind  aprobare CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII de 

permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun , incheiat între UAT Comuna Frâncesti si AJVPS Valcea, 

gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni  

 

       Consiliul Local al Comunei Frâncesti, Judeţul Vâlcea,  intrunit in sedinta 

ordinara in data de 30 septembrie 2022, la care participă un numar de  15 din 

totalul de 15 consilieri in functie; 

      Văzând ca prin HCL nr.62/2022, domnul consilier  Vlădescu Ion   a fost ales 

presedinte de sedinta pentru lunile  august, septembrie, octombrie 2022 ; 

     Avand in vedere: 

     -adresa nr. 12 482  din 17.08.2022, transmisa de catre Garda Forestiera de 

Mediu Rm. Vâlcea cu privire la incheirea  unui contract de prestari servicii de 

permanenta/internevtie imediată  pentru prevenirea si combaterea atacurilor 

exemplarelor  de urs brun, inregistară la Primaria Frâncesti sub numarul  8012  / 

18.08.2022; 

   - adresa Institutiei Prefectului – Judetul Vâlcea  nr. 11504/  2022 cu privire  la  

incheierea contractului de prestari servicii de permanenta/interventie imediata 

pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun ; 

    - Referatul de aprobare si proiectul de hotarare , inregistrat sub numarul  8966  

din   08.09.2022, prin care se propune aprobarea Contracrtului de prestari servicii  

de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun , incheiat între UAT Comuna Frâncesti si AJVPS Valcea, 

gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni, cei carora suntem arondati teritorial; 

   - raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 

Frâncesti, sub nr. 8965 din   08.09. 2022  cu privire la incheierea Contractului de 



prestari servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun , contract ce nu poate fi incheiat  

decat cu un singur gestionar al fondului cinegetic; 

    -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul 10196 din  30.09.2022, 

prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

     - avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

inregistrat sub numarul 10196 din 30.09.2022; 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  10196 

din   30.09.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

     - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  10196 

din  30.09.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

    - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. 10201 din 

30.09.2022,  

         In conformitate cu : 

    -  dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile  art.2, alin. (1), art. 13, art. 15-16 şi anexa nr. 1 din OUG nr. 81/2021 

privind aprobarea metodelor de interventie imediată pentru prevenirea si 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brus asupra persoanelor si bunurilor 

acestora, in intravilanul localitatilor, precum si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative; 

     - prevederile Legii nr. 197/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 

81/2022 privind aprobarea metodelor de interventie imediată pentru prevenirea si 

combaterea atacurilor  exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor 

acestora, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normatice; 

- art. 1 şi anexa nr. 1 din Ordinul MMAP nr. 1.415/2021 pentru aprobarea tarifelor 

standard privind intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs care acţionează în 

intravilanul localităţilor, precum şi a cuantumului şi a modalităţii de acordare a 

costurilor de întreţinere a puilor de urs retocaţi ; 

  - prevederile art 129, alin (2), lit d),  alin.(7), lit.h) si i)  si alin (9), litera a)  din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;   



 -  respectând prevederile art.7 alin(2) din  Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publică,vazand procesul verbal nr. 8968  din 08 .09. 

2022  privind afisarea proiectului de hotarare; 

       În temeiul art.139, alin(1) si art.196, alin(1), litera a) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.Consiliul local 

Frâncesti, cu un numar de 15 voturi ,, pentru,,                    

                                          

                                              H O T Ă R Â Ș T E:  

     Art.1. Se aprobă  Contractul de prestari servicii de permanență/intervenție 

imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun , 

incheiat între UAT Comuna Frâncesti si AJVPS Valcea, gestionarul Fondului 

Cinegetic nr. 29 Băbeni , conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărăre.  

       Art.2. Se împuterniceşte domnul Paraschiv Daniel Florin - Primarul comunei 

Frâncesti să semneze Contractul  de prestari servicii, prevazut la art.1.   

    Art.3. Prin grija  secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta hotărâre va 

fi  afisată la sediul institutiei si   pe pagina proprie  primariafrancesti-valcea.ro  

si va fi comunicată  în termenul prevăzut de lege : 

-Primarului comunei  Frâncesti, 

- Instituției Prefectului – județul  Vâlcea 

- AJVPS Valcea, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni  

 

                                                                       Frâncesti:  30.09. 2022 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA, 

            VLĂDESCU ION                            LAZAR ELENA GABRIELA  


