
SINTEZĂ  

 Hotărârea nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele sau 

daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în 

aplicare a acesteia 

 

ATENȚIE: Prezenta lege se referă la pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic, 

de exemplu: mistrețul, vulpea, etc.  

1. Dacă în apropierea sau în interiorul culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se 

observă prezența unor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care pot produce 

pagube, acest lucru trebuie sesizat în scris la sediul unității administrativ-teritoriale, pentru a fi 

înaintate de îndată gestionarului faunei cinegetice. 

2. Constatarea şi evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau 

a reprezentantului legal ori convenţional al acestuia, depusă şi înregistrată la unitatea 

administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs aceasta. Formularul cererii, în format 

tipizat, realizat conform anexei nr. 1, se pune la dispoziţia solicitantului de către unitatea 

administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba. 

3. Cererea prevăzută la alin. (1) se completează şi se depune la sediul unităţii administrativ-

teritoriale în termen de maximum 48 de ore de la data constatării producerii pagubei. 

4. Proprietarul culturii agricole are obligaţia de a recolta cultura agricolă până la data de 15 

decembrie a anului calendaristic în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, astfel încât 

cererile prevăzute la alin. (1) care semnalează pagube produse ulterior acestui termen nu fac 

obiectul reglementărilor prezentului act normativ. 

5. Cererea trebuie să fie însoțită de adeverința care atestă deținerea legală a culturii 

agricole/silvice.  

6. Neprezentarea de către proprietarul păgubit, pe parcursul întrunirii comisiei, după caz, a 

copiilor certificate "conform cu originalul" ale amenajamentelor silvice în vigoare, a 

documentelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra 

culturilor agricole, silvice sau a animalelor domestice, precum şi a documentelor legale pentru 

a dovedi dreptul de proprietate asupra autovehiculului avariat, pentru care solicită despăgubire, 

atrage, fără altă formalitate, respingerea cererii şi neacordarea de despăgubiri pentru paguba 

sesizată. 

7. Proprietarii de animale domestice au obligaţia de a prezenta, pe parcursul întrunirii comisiei, 

documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 4, pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor ce le 

revin în sensul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de 

interes cinegetic. 

8. Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes 

cinegetic, proprietarii animalelor domestice au următoarele obligaţii: 

a) să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci; 



b) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit 

legii, la păşunat; 

c) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi 

păzite; 

d) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat numai pe 

traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de 

interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond 

forestier; 

e) să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafeţe admise, potrivit legii, în acest scop. 

 

PERSOANELE DE CONTACT ÎN CAZUL UNOR DAUNE PRODUSE DE SPECIILE DE 

FAUNA DE INTERES CINEGETIC: 

 

- OCOLUL SILVIC TAUȚII MĂGHERĂUȘ: Pentru Fondul de vânătoare 33 Băița - Roman 

Marius – 0755.190.896 

- A.J.V.P.S. MARAMUREȘ: Pentru Fondul de vânătoare 32 Săsar - Bufan Octavian – 

0733.075.121 

 

ANEXELE POT FI CONSULTATE MAI JOS!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA Nr. 1 

Cerere pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea răspunderii 

civile şi acordarea despăgubirii 

(Model) 

  Către, 

Primăria  comunei Recea, județul Maramureș 

Nr. înregistrare ............................. 

(la sediul primăriei) 

Subsemnatul/Subsemnata . . ................................................................, identificat(ă) cu B. 

I./C.I. ............................., cu domiciliul în ..............................................................., 

tel........................................., E-mail . . . . . . . . . ., în calitate de proprietar al culturii 

agricole/silvice/animalelor domestice/autovehiculului sau reprezentant legal ori convenţional 

al acestuia, persoană fizică/juridică . . . . . . . . . ., identificat cu B.I./C.I./C.U.I./C.I.F. . . . . . . . . 

., cu domiciliul./ sediul social în . . . . . . . . . ., conform procurei . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .  

 Vă aduc la cunoştinţă că, în data de ......................., în jurul orelor . . . . . . . . . ., am 

constatat că animale sălbatice din specia/speciile de interes cinegetic . . . . . . . . . . au produs 

pagube, după cum urmează: 

A. în cazul culturilor agricole/silvice 
      

 Nr. 

crt. 

Cultura 

agricolă/ silvică 
Localitatea 

Localizare cadastrală/amenajistică (bloc fizic, tarla 

parcelă agricolă, /O.S., U.P., u.a.) 

Suprafaţa afectată 

Total (ha) 

 0 1 2 3 4 

 1     

B. În cazul animalelor domestice 
        

 Nr. crt. Specia Rasa Sexul Vârsta (ani) Crotalia Nr. Greutatea estimată în viu (kg/cap) 

 0 1 2 3 4 5 6 
 1       

 2       

C. În cazul stupinelor: 
     

 Nr. crt. Stupina - codul de identificare a stupinei Stupul nr. Codul de identificare a stupului 

 0 1 2 3 

     

     

D. În cazul autovehiculelor 
      

 Autovehicul (denumire) Marca Nr. înmatriculare An de fabricaţie Daune/avarii sumare 

 1 2 3 4 5 
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Cunoscând consecinţele declaraţiei în fals, subsemnatul, în calitate de proprietar 

păgubit/reprezentant legal ori convenţional al proprietarului păgubit, declar că la data 

constatării producerii pagubei, stupina/animalul domestic/animalele domestice deţinut(e) în 

proprietate şi care a/au fost distrusă/ucis(e)/rănit(e) se afla/aflau în 

locul......................................., pe terenul aflat în proprietatea . . . . . . . . . . 

Având în vedere cele prezentate, solicit convocarea comisiei în scopul constatării pagubelor, 

evaluării acestora şi stabilirii răspunderii civile şi acordării despăgubirii. 

 
   

 Data 

. . . . . . . . . . 

Semnătura 

. . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA Nr. 4 
Obligaţiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea 

pagubelor ce pot fi cauzate de exemplare din specii de faună de interes cinegetic 
cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 

407/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 1. - 

Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de 
interes cinegetic, proprietarii animalelor domestice au următoarele obligaţii: 

a) să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci; 

b) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe 
admise, potrivit legii, la păşunat; 

c) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri 
împrejmuite şi păzite; 

d) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat 
numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce 
gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul 
suprafeţei respective de fond forestier; 

e) să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafeţe admise, potrivit legii, în 
acest scop. 

Art. 2. - 

(1) Pentru a primi despăgubiri în cazul pagubelor produse animalelor domestice de 
către exemplare din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, proprietarii animalelor domestice trebuie să 
îndeplinească toate obligaţiile şi condiţiile specifice prevăzute la art. 1. 

(2) Proprietarii de animale domestice fac dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute 
la art. 1 prin următoarele: 

a) deţinerea numărului de câini pentru pază, admis în condiţiile Legii nr. 407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 
1 lit. a) şi c); 

b) contractul de păşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd 
suprafeţele admise la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. b); 
prin excepţie, raportat la prevederile art. 23 alin. (1) lit. b) -c) şi alin. (2) şi (3) din Legea 
nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii de animale 
domestice vor prezenta, după caz, acordul scris al deţinătorului de teren agricol pe 
care se păşunează şi care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială, dovada 
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proprietăţii sau deţinerii cu orice titlu a terenului agricol pe care se păşunează, acordul 
scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic, pentru fondul 
forestier privat pe care se păşunează; 

c) constatarea, la faţa locului, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei a 
asigurării condiţiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru 
îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. c); 

d) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea/păşunatul animalelor domestice prin 
fondul forestier, pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. d); 

e) existenţa a cel puţin unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei şi a condiţiilor 
de adăpostire pe timpul nopţii, în cazul turmelor şi cirezilor aflate la păşunat, pentru 
îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. a) şi c); 

f) documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. e). 

Art. 3. - 

Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 1 se consemnează în procesul-
verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop. 

Art. 4. - 

Sunt exceptaţi de la obligaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 proprietarii ale căror animale 
domestice se află în propria gospodărie. Aceşti proprietari trebuie să dovedească prin 
documente că animalele sunt înregistrate la primărie şi la medicul veterinar. 

 

 

 

 

. 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124595&d=2023-01-09#p-512124595
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124596&d=2023-01-09#p-512124596
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124593&d=2023-01-09#p-512124593
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124595&d=2023-01-09#p-512124595
https://lege5.ro/Gratuit/gm4doobrhe/legea-apiculturii-nr-383-2013?d=2023-01-09
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124597&d=2023-01-09#p-512124597
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/art-3-obligatiile-ce-le-revin-proprietarilor-de-animale-domestice-pentru-prevenirea-pagubelor-ce-pot-fi-cauzate-de-exemplare-din-specii-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-l?dp=guytemjsgq3dany
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124591&d=2023-01-09#p-512124591
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/art-4-obligatiile-ce-le-revin-proprietarilor-de-animale-domestice-pentru-prevenirea-pagubelor-ce-pot-fi-cauzate-de-exemplare-din-specii-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-l?dp=guytemjsgq3daoi
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124591&d=2023-01-09#p-512124591
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/hotararea-nr-3-2023-privind-modalitatea-de-acordare-a-despagubirilor-pentru-pagubele-si-sau-daunele-produse-de-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-cuprinse-in-anexele-nr-1-si-2-la-legea-vanatorii-s?pid=512124598&d=2023-01-09#p-512124598

