
ANEXA nr. 1 la HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/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 

 

 

Cerere pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea răspunderii 

civile şi acordarea despăgubirii 
 

Către 

 

Primăria ............................................. 
(primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba) 

 

 

Nr. înregistrare ..................../………….. ………/ ora ………….. 
(la sediul primăriei)                                   zzllaaaa 

 

 

 

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     

2     

3     

4     

file:///C:/Users/User/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp722402/00097880.htm


5     

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       

3       

4       

5       

 

C.În cazul stupinelor: 

Nr. crt. 
Stupina - codul de identificare 

a stupinei 
Stupul nr. 

Codul de identificare a 

stupului 

0 1 2 3 

1    

2    

3    

4    

5    

 

D.În cazul autovehiculelor 

Autovehicul 

(denumire) 

Marca Nr. 

Înmatriculare 

An de fabricaţie Daune/avarii sumare 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

 

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 

............................ 



 


