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D I S P O Z I Ţ I A NR. 141/2017
=============================
privind constituirea comisiei speciale pentru constatarea pagubelor produse de
exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, culturilor
agricole, silvice și animalelor domestice, evaluarea acestora și stabilirea
răspunderii civile

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Avand în vedere referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul
54/141 din 16.08.2017;
În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1679
din 10 decembrie 2008, privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de
Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, nr. 407/2006, precum și obligațiile
ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole,
silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 890 din 29 decembrie 2008;
În temeiul art. 63, alin. (1), litera „d”, alin. (5), litera „a” şi „c” și art. 68
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:

DISPUNE:
Art. 1 .- Constituirea comisiei speciale pentru constatarea pagubelor
produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, culturilor
agricole, silvice și animalelor domestice, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii
civile, după cum urmează:
1. Merian Nicu Lăscuț - reprezentantul comunei Densuș;
2. Reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice
centrale pentru protecția mediului;
3. Reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice
centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 2.- Evidența cererilor scrise ale persoanelor păgubite se va ține într-un
registru special, condus de către domnul Bugari Călin-Decebal.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal conform
Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4 .- Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului
Judeţului Hunedoara, persoanelor nominalizate la art. 1 și se va aduce la cunoștință
publică prin afișare.
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