1. Procedura de întocmire a dosarelor privind pagubele produse de animalele
sălbatice culturilor agricole și animalelor domestice( în temeiul prevederilor H.G.
nr. 1679/2008 și Legii nr. 407/2006)
2. Actele care trebuie să conțină dosarul privind pagubele produse de animalele
sălbatice culturilor agricole și animalelor domestice( în temeiul prevederilor
H.G. nr. 1679/2008 și Legii nr. 407/2006)
Conform prevederilor Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului
cinegetic, precum și ale Ordinului ministru 1679/2008, gestionarul fondului teritorial
de vânătoare îi revine sarcina de a acoperi daunele provocate de animale sălbatice în
culturile agricole și silvice sau animalelor domestice, în cazul în care nu a executat
operațiunile impuse de lege pentru prevenirea acestora
-

Daunele provocate de mistreți, cerbi, căprioare vor fi acoperite de către
asociația de vânători pe a cărei teritoriu s-a înregistrat cazul.
- Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile strict
protejate (ursul , lupul, râs) revine autorității publice care răspund de protecția
mediului.
În vederea despăgubiri pagubelor produse de fauna cinegetică, proprietarii
terenurilor au următoarele atribuții:
-

Sesizarea în scris a gestionarului fondului de vânătoare asupra prezenței
animalelor sălbatice
- Primăria locală trebuie sesizată asupra pagubelor cauzate de animale
sălbatice, în termen de 24 de ore , pe baza formularului de sesizare, aflat la
primărie
- Propunem persoanelor interesate, sesizarea imediată în formă scrisă a
gestionarului fondului de vânătoare, fiindcă pentru pagubele produse de
exemplare din speciile de faună de interes cinegetic nu se acordă despăgubiri
fără dovedirea parcurgerii măsurilor de prevenție în forma unei sezisări
prealabile.
Obligațiile proprietarilor de culturi agricole și animale domestice, în scopul
prevenirii pagubelor cauzate de animale sălbatice
a) Să sesizeze în scris asociația de vânătoare asupra prezenței animalelor
sălbatice, sesizarea să fie înregistrată la primărie
b) Să declare și să înregistreze animalele domestice și suprafețele pe careu sunt
înființate culturile agricole, potrivit legii
c) Să amplaseze în culturile agricole expuse, mijloace de îndepărtare animale
sălbatice (fixe sau mișcătoare, fizice ori chimice premise de lege, cu ajutorul
cărora vor alunga sau vor împiedica pătrunderea animalelor în interiorul
culturilor

d) Să asigure paza animalelor domestice aflate la pășunat sau la diferite munci și
să le adăpostească, pe timp de noapte numai în locuri împrejmuite și păzite.
În cazul producerii pagubei:
-primăria locală trebuie sesizată în scris, asupra pagubelor produse de animale
sălbatice în termen de 24 de ore.
-convocarea comisiei de constatare și evaluare a pagubelor produse de animale
sălbatice se realizează prin grija primarului, în termen de 24 de ore de la data
înregistrării cererii persoanei păgubite.
-daunele provocate de mistreți, cerbi, căprioare vor fi acoperite de către asociațiile de
vânătoare pe a cărei teritoriu s-a înregistrat paguba.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor răspunde pentru pagubele cauzate de vânatul
din speciile protejate (urs, lup,râs)
Acte necesare la întocmirea dosarelor privind pagubele produse de animalele
sălbatice culturilor agricole și animalelor domestice
( în temeiul prevederilor H.G. nr. 1679/2008 și Legii nr. 407/2006)
-

-

-

-

-

Sesizarea în scris a gestionarului fondului de vânătoare asupra prezenței
animalelor sălbatice, sesizarea să fie înregistrată la primărie
Cererea de constatare depusă de către proprietar
Copia actului de identitate
Convocatorul comisiei de evaluare a pagubelor de animale sălbatice
(documentele prin care au fost convocați membrii comisiei, persoana păgubită
cât și reprezentantul gestionarului faunei de interes cinegetic
Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de
faună de interes cinegetic animalelor domestice (neapărat să fie trecut și
crotaliile animalelor)
Actul de necropsie
Adeverință emisă de către primărie din care să rezulte pozițiile din registrul
agricol la care se află înregistrate proprietățile/culturile, adeverință (dovada
prețului animalului)din care să reiasă identitatea proprietarului animalului ucis
Adeverință emisă de către primărie cu prețul de piață al animalelor, extras de
pe site-ul www.ccceuro.ro, sau facturi, bonuri de mână și alte asemenea acte
doveditoare
Acte doveditoare privind sumele cerute drept despăgubiri, dovada se poate
face prin facturi privind achiziția de semințe, ierbicide, s.a.m.d, declarații pe
propria răspundere că s-au executat lucrările sau pot fi atașate orice alte
documente care pot dovedi sumele solicitate drept despăgubiri

-

Formular de declarare eveniment (F3)
Fotografii , înregistrări video, declarații ale martorilor și alte asemenea probe
care dovedesc paguba produsă

NU SE DESPĂGUBESC:
-rame (stupi), doar familiile de albine
-Incinerarea animalelor
-combustibil
-ascuțitul utilajelor
-alte cheltuieli materiale
Procesele verbale se completează în mod corect, lizibil și complet, iar dosarele vor
cuprinde toate actele doveditoare, în caz contrar nu vor fi emise decizii de aprobare a
proceselor verbale.

