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Anexa nr. 2 la HCL nr. ....  
 
                       CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII / 
                          ACHIZIȚIE PUBLICĂ SI PARTENERIAT 

pentru  gestionarea  câinilor fără stăpân din comuna 
Cernătesti 
Nr.        /       

 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, a OUG 

nr.155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân și  a  H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân și a Legii nr.258/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, s-a realizat prezentul contract în următoarele condiții: 
 

CAPITOLUL I 
PĂRȚI CONTRACTANTE 

................, cu sediul în ........... str............nr.........., județul ............. , 
C.I.F .......... , tel.................., fax...................,cont bancar 
.............................., deschis la Trezoreria , reprezentată prin  ................. – 
primar, în calitate de BENEFICIAR,  
                                                                            Și 
 

  SC /Asociaţia/Fundaţia................, cu sediul în ........... 
str............nr.........., județul ............. , C.I.F .......... , tel.................., 
fax...................,cont bancar .............................., deschis la Trezoreria , 
reprezentată prin  ................. – primar, în calitate de PRESTATOR.  
 
 

CAPITOLUL II 
 

DISPOZIȚII SPECIALE 
Obiectul contractului 
Art.2 Obiectul contractului îl constituie  gestionarea câinilor fără stăpân din 
comuna................., și anume: 

a) Capturarea câinilor fără stăpân și transportarea acestora la  
adăpostul privat al ………………….. 

b) Preluarea, înregistrarea, consultarea, trierea și adăpostirea  
câinilor fără stăpân duși la adăpost se va desfășura într-un spațiu destinat 
acestei activități unde se vor desfășura activitățile de microcipare, 
deparazitare, vaccinare și înregistrarea lor într-o evidență unică; 
 

c) Hrănirea și îngrijirea câinilor fără stăpân 14 zile lucrătoare în 
adapostul nostru. 
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d) Transportul cainilor-sa transporte cainii capturati la Adapostul 
privat ……………..conform contractului de prestari servicii si parteneriat. Sa 
faca promovarea cainilor in vederea adoptiilor acestora si sa i mentina 
obligatoriu in adapost 14 zile lucratoare. 

e) Cainii nerevendicati sau neadoptati dupa 14 zile lucratoare se vor 
eutanasia .Eutanasierea cainilor se va face in baza unei DECIZII DE 
EUTANASIERE semnata de un imputrnicit al primarului UAT de unde se 
captureaza acesti caini. 

f) Cainii capturati vor ramane in proprietatea Consiliului Locat de pe 
raza UAT pana la revendicarea,adoptia sau eutanasierea acestora. 

 
Obiective 
 
Art.3 Obiectivele autorității contractante: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață a populației,reducerea numarului de 
caini si prevenirea zoonozelor. 

b) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației; 
c) respectarea cerințelor din legislația în vigoare privind gestionarea 

câinilor fără stăpân. 
 
Durata contractului 
 
Art.4(1) Durata pentru care se încheie contractul de achiziție publică pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din comuna........... este de .......... an  de la 
data  semnării  cu drept de prelungire, prin act adițional ,cu acordul părților, 
în condițiile legii. 
(2) În cazul în care beneficiar/ prestator nu dorește prelungirea contractului 
la expirarea acestuia, va anunța în scris cealaltă parte contractantă, cu cel 
puțin 10 zile înainte de expirarea termenului contractual . 
(3) Pe durata stabilită la alin.(1) se interzice operatorului subconcesionarea  
gestionării  câinior fără stăpân. 
 
Drepturile și obligațiile părților 
 
Art.5 Beneficiarul are următoarele drepturi: 

a) de a solicita  prestatorului, la încheierea contractului, prezentarea 
tuturor autorizațiilor și avizelor necesare funcționării și desfășurării 
activităților contractate, 

 
b) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse 

de operator; 
c) de a verifica și controla modul de realizare a gestionării câinilor fără 

stăpân, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; 
d) de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract. 
 

Art.6 Prestatorul are următoarele drepturi: 
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a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului 
aprobat; 
 

b) de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitățile 
și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a 
gestiunii; 

c) de a propune modificarea și/sau completarea prezentului contract, în 
cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-
economice care au stat la baza încheierii acestuia.  

 
Art.7 Beneficiarul are următoarele obligații: 

a) să împuternicească o persoană care să țină evidența câinilor capturați 
și care să emită decizii de eutanasiere în cazul în care după  trecerea 
unui termen de 14 zile lucrătoare câinii capturați și transportați nu au 
fost revendicați sau adoptați, 

b) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de concesionar, conform 
clauzelor contractuale; 

c) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele 
asumate față de prestator prin prezentul contract; 

d) să notifice prestatorul de apariția oricăror împrejurări de natură să 
aducă atingere drepturilor acestuia. 

 
Art.8 Prestatorul are următoarele obligații: 

a) să prezinte, la încheierea contractului, toate autorizațiile și avizele 
necesare funcționării și desfășurării activităților contractate, 

b)  să  asigure mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân care 
vor fi vizibil marcate cu denumirea Asociației Sprijină Câinii, cu 
numărul de telefon și indicativul mijlocului de transport, dotate cu 
cuști individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor 
în timpul călătoriei și ventilate corespunzător; 

c)  să folosească substanțe stupefiante și psihotrope la imobilizarea 
câinilor fără stăpân numai cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

d) să facă dovada deținerii unui spațiu de adăpostire pentru animalele 
fără stăpân capturate autorizat din punct de vedere sanitar-veterinar, 
dimensionat suficient pentru cazarea a cel puțin 300 de animale. 
Acest spațiu va cuprinde atât cuști individuale și comune, betonate, 
ușor de curățat, cât și de triaj în care vor fi cazate animalele capturate 
înainte de examinarea acestora de către medicul veterinar și 
distribuirea în boxele individuale 

e) să asigure tuturor animalelor cazate în adăpost hrană și apă în 
cantitate suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în 
conformitate cu prevederile Art.5 din Legea nr. 205/2004 privind 
protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare și în 
concordanță cu prevederile Anexei nr. 1 la O.U.G. nr.155/2001 
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f) să identifice prin microcipare și să înregistreze câinii adoptați în 
Registrul de evidență a câinilor fără stăpân; 

g) să asigure obținerea certificatului sanitar-veterinar pentru deșeurile de 
origine animală ridicate de pe domeniul public sau rezultate în urma 
activităților prestate (animale eutanasiate, animale moarte); 

h) să efectueze întreținerea și reparațiile curente  ale mașinilor și utilajelor 
cu care își desfășoară activitatea încât să mențină funcționalitatea 
permanentă a acestora; 

i) să dețină  un site de promovare a  câinilor capturati. 
j) să respecte angajamentele luate prin contractul de servicii, precum și 

a legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena 
muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, 
prevenirea și combaterea incendiilor; 

k) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile  gestionării 
câinilor fără stăpân, precum și indicatorii de performanță; 

l) să nu subdelege/subcontracteze activitatea de gestionare a câinilor 
fără stăpân din comuna ......................................, în tot sau în parte, 
altor operatori, 

m) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei 
cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivelor, 
va notifica de îndată acest fapt autorității contractante, în vederea 
luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității  
activității. 

 
Programul prestațiilor 
 Plata serviciilor de către concedent.  
 
Art.10 (1) Beneficiarul va plăti pentru serviciile prestate (respectiv pentru 
serviciile de capturare, transport și examen clinic general, întreținerea și 
hrănirea în adăpost a populației canine  pentru 14 zile lucrătoare, vaccinare 
polivalentă/rabie, sterilizare femelă/castrare mascul, microcipare, 
tratament deparazitare internă și externă, eutanasiere/incinerare) pentru 
câinii capturați de pe domeniul public și privat al comunei................,. 
(2)Pentru fiecare zi de întârziere a plății facturilor emise de către executant, 
care depășește termenul de plată prevăzut la art.9 alin.(6) și alin.(7), 
achizitorul este obligat la plata unei penalități în cuantum de 0,1% din suma 
neachitată pentru fiecare zi de întârziere. 
 
Tarife 
Art.11(1) Prestatorul va presta serviciile la tarifele aprobate prin Hotărâre a 
Consiliului Local al comunei............ 
(2) Prețul  pentru activitatea de  gestionare a câinilor fără stăpân din 
comuna / comuna……………..este de ..... lei/câine (fără T.V.A) , pentru 
un număr estimat de ...........de câini capturați și ridicați. 
La încasarea prețului concesionarul trebuie să facă dovada numărului de 
câini capturați și transportați  
(5) Valoarea contractului este de ....................... lei , fara TVA. 
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Răspunderea contractuală  
 
Art.12(1) Nerespectarea dovedită de către părțile contractuale a obligațiilor 
prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părților 
în culpă. 
(2) Partea în culpă este obligată la plata penalităților, precum și la 
despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs, iar dacă acestea nu acoperă 
integral prejudiciul, pentru partea neacoperită este obligată la plata de 
daune-interese. 
 
Forța majoră 
 
Art.13 (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea 
la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a 
oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a 
gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației 
respective a fost cauzată de forța majoră. 
(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în 
termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum și dovada forței 
majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 
(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu 
încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a 
prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese. 
(4) Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță 
majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau compensații. 
 
Condiții de redefinire a clauzelor contractuale 
 
Art.14(1).Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional 
încheiat între părțile contractante, după aprobarea acestuia prin HCL. 
(2) Beneficiarul  poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului 
contract cu notificarea prealabilă( cu 10 de zile) a prestatorului, din motive 
excepționale legate de interesul național sau local, după caz. 
(3) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un 
prejudiciu, prestatorul are dreptul să primească fără întârziere o justă 
despăgubire. 
(4) În caz de dezacord între Beneficiarul și Operator cu privire la suma 
despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească 
competentă, perioadă în care prestatorul are obligația să respecte obligațiile 
contractuale. 
Art.15 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul 
introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul 
delegării gestiunii. 
Art.16 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale 
acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația 
națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual. 
 



 
 

6 
 

 
Clauze privind menținerea echilibrului contractual 
 
Art.17(1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual 
al delegării gestionării câinilor fără stăpân din comuna .................... 
(2) Raporturile contractuale dintre Beneficiarul și Operator se bazează pe 
principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt 
acordate prestatorului și obligațiile care îi sunt impuse. 
 
Încetarea contractului de delegare a gestiunii 
 
Art. 19.Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele 
situații: 
      a) La expirarea duratei stabilite prin contract, 

b) Prin denunțare unilaterală a contractului din partea prestatorului, cu 
anunțarea în scris a beneficiarului cu cel puțin 10 zile înainte; 
c) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către prestator, prin 
reziliere unilaterală de către beneficiar; 
d) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, prin 
reziliere de către prestator; 

Litigii 
Art.21 (1) Beneficiarul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între 
aceștia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea și încetarea 
contractului de delegare a gestiunii se soluționează de instanțele competente 
de pe raza în care își are sediul BENEFICIARUL. 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIȚII FINALE 
 
Art.22 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
Art.23 Comunicările dintre părți pot fi făcute și prin adresă, fax, e-mail sau 
prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
Art.24 Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de ____________ 
și a fost încheiat astăzi ________________ în  două exemplare originale. 
Art.31 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
         BENEFICIAR,     PRESTATOR, 
     Comuna  Cernătesti       
           PRIMAR                                       
  
 
 


