
 

Anexa nr. 4 la HCL nr. 12/31.01.2023 
 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita 

Nr. înreg. ......./.................(concedent) 

 Nr. înreg. ...../.......... (concesionar) 

 

 

Capitolul I - PARTILE CONTRACTANTE 

 
COMUNA GĂLĂUȚAȘ, cu sediul în comuna Gălăuțaș, sat. Gălăuțaș, Nr. 1, județul 
Harghita CUI 4367981, CONT deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Toplița, 
reprezentată legal de către domnul primar Țăran Radu, în calitate de CONCEDENT, pe de o 
parte 

si 

............................................................................... cu sediul in ....................................................... , 

......................................................, telefon/fax ..............................................., email ..................... , 
cod fiscal ....................................................., reprezentata prin ............................................., 
avand 
funcţia .............................................. , in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte, 

În conformitate cu: 
 prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 

 prevederile 0.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau 
agresivi, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 

 O.U.G. 175 din 14 octombrie 2020 pentru completarea unor acte normative cu 
incidență în protecția animalelor. 

 Prevederile Legii nr. 138/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor; 

 prevederile O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu 
modificările și  completările ulterioare; 

 prevederile Ordinului nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor; 



 

 prevederile Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și 
înregistrarea câinilor cu stăpân; 

 prevederile O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru 
protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

 prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 
concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi 
a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 Hotararea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, jud. Harghita 

nr.85/2013, 

 s-a incheiat prezentul contract de concesiune. 

 
Capitolul Il - OBIECTUL CONTRACTULUI SI ARIA CONCESIUNII 

Art. 1. Obiectul contractului de concesiune este exploatarea Serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân de pe raza u.a.t Gălăuțaș in conformitate cu obiectivele beneficiarului. 

Art. 2. Serviciul prevăzut in prezentul contract este in conformitate cu caietul de sarcini 
întocmit potrivit strategiei si programului autoritaților administraţiei publice locale privind 
serviciile publice si cerinţele referitoare la siguranţa, igiena, sanatatea si protectia mediului. 

Art. 3. (1) Serviciul pentru gestionarea câinilor fara stapan se realizeaza prin instituirea de 
norme privind capturarea, transportul, îngrijirea, sterilizarea, vaccinarea, eliberarea, 
eutanasierea animalelor, conform descrierii activitatii din caietul de sarcini. Normele sunt 
stabilite de legislaţia in vigoare valabila la data prestării serviciului. 

(2) Serviciul pentru gestionarea câinilor fara stapan va asigura protectia conform 



 

principiilor europene de protejare a acestora, concomitent cu protectia cetatenilor din 
unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza. 

(3) Serviciul pentru gestionarea câinilor fara stapan va realiza urmatoarele: 

a. strangerea animalelor fara stapan, pe baza reclamatiilor persoanelor fizice sau 
juridice cât si a propunerii autoritatii locale; 

b. transportul câinilor fară stăpâni capturaţi la centrul de adăpostire ; 

c. eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru 
organizaţiile de protectie a animalelor; 

d. îngrijirea animalelor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si înregistrarea lor intr-
o evidenta unica; 

e. reîntoarcerea câinilor in zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivitatii 
grupului local, care isi va asuma in scris raspunderea pentru ocrotirea câinilor tratati; 

f. eutanasierea câinilor bolnavi incurabil, raniti, in condiţiile legale, de către personal 
specializat; 

g. asigurarea adăposturilor pentru câini, cu avizul de specialitate al
 autoritatii                    sanitar-veterinare. 

(4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, in acest sens 
fiind  interzise: 

a. omorarea cainilor in afara institutiilor specializate; 

b. prinderea si maltratarea câinilor; 

c. organizarea luptelor cu câini. 
 

Capitolul III - DURATA CONTRACTULUI 

Art. 4 - Durata prezentului contract este de 5 ani. 

Art. 5 - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii urmatoarele: 

a. caietul de sarcini; 

b. regulamentul de organizare si funcţionare a Serviciului de gestionare a 
câinilor fără  stăpân din comuna Gălăuțaș; 

c. oferta concesionarului.    

Art. 6 - Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân din comuna Gălăuțaș se incheie intre reprezentanţii legali ai comunei Gălăuțaș și 
concesionarului caruia i se deleaga gestiunea. 

 
Capitolul IV - PRETUL CONTRACTULUI  

Art. 7 - Preţul total al contractului, pe întreaga perioada de derulare de 5 ani, este 
de 
..................................... lei fara TVA, calculat la numărul estimat de 40 de caini/an. 

Art. 8 - Tariful unitar/caine capturat este de .................. lei exclusiv TVA. 
 

Capitolul V - DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE 

Art. 9 - (1) Comuna Gălăuțaș va achita contravaloarea prestaţiilor (capturare, transport, 
cazare, hranire, intretinere, deparazitare, sterilizare, eutanasiere, etc.) pe baza tarifelor 



 

propuse in oferta declarata castigatoare. 

(2) Contravaloarea prestatiei va fi achitata pe baza facturii si a procesului verbal întocmit 
de concesionar impreuna cu delegatul concedentului si aprobat de acesta, din bugetul local. 

 
Capitolul VI - DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRTILOR 

Drepturile concedentului 

Art. 10 - Autoritatile administraţiei publice locale au in raport cu operatorul urmatoarele 
drepturi: 

a. sa sancţioneze operatorul in cazul in care acesta nu respecta indicatorii de 
performanta si parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a 
gestiunii, cu excepţia situatiilor care nu se datoreaza operatorului serviciului pentru 
gestionarea câinilor fara stapan. 

b. sa urmareasca, sa monitorizeze si sa controleze operatorul serviciului cu privire la 
modul de gestionare a serviciului de gestionare a câinilor fara stapan. 

c. funcţie de calitatea serviciului prestat, concedentul isi rezerva dreptul de a refuza la 
plata total sau parţială a contravalorii serviciilor executate pe domeniul public si 
privat. 

Obligaţiile concedentului 

Art. 11 - Autoritatile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 

a. sa asigure un mediu de afaceri concurential si transparent; 

b. sa aduca la cunostintă publică, in condiţiile legii, hotararile si dispoziţiile al căror 
obiect il constituie Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș; 

c. sa atribuie contractul de delegare a Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân 
din comuna Gălăuțaș,  câştigătorului procedurii; 

d. sa respecte si sa indeplineasca obligaţiile asumate prin contractul de delegare a 
gestiunii; 

e. sa achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor 
contractuale; 

f. sa păstreze confidenţialitatea, in condiţiile legii, a infomţiilor cu privire la activitatea 
operatorului, altele decât cele publice. 

 

Drepturile concesionarului 

Art. 12 - Operatorul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza u.a.t. 
Gălăuțaș are urmatoarele drepturi: 

a. sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si 
serviciul care face obiectul contractului de concesiune; 

b. sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantitatii si calitatii 
acestora; 

c. sa iniţieze propuneri pentru modificarea si/sau completarea contractului in cazul 
modificării reglementarilor si/sau condiţiilor tehnico - economice care au stat la baza 
încheierii acestuia; 



 

Obligaţiile concesionarului 

Art. 13 – Operatorul- prestator al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza 
u.a.t. Gălăuțaș are următoarele obligaţii: 

a. sa presteze servicii de calitate in conformitate cu clauzele prevăzute in contract şi cu 
legislaţia în vigoare; 

b. sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local in caietul de sarcini 
sau in contractul de delegare a gestiunii; 

c. sa furnizeze consiliului local informaţiile solicitate si sa asigure accesul la toate 
informaţiile necesare verificării si evaluarii funcţionarii si dezvoltării serviciului, in 
conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si prevederile legale in 
vigoare; 

d. sa tina un registru special vizat de medicul veterinar si care va conţine: data 
capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, 
numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptati, eutanasiati, substanta utilizata si 
numele persoanei care realizeaza eutanasierea, numărul de tatuaj, nr. fisei de adopţie, 
data vaccinarii antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societatile de 
incinerare, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective; 

e. sa permită accesul reprezentanţilor asociaţiilor, organizaţiilor si societatilor de 
protectie a animalelor la operaţiile de capturare, adapostire, vaccinare, deparatizare, 
adopţie si eutanasiere, in cazul in care aceştia o solicită, pe baza unui program orar 
prestabilit; 

f. sa prezinte anual in Consiliul Local o informare scrisa privind modul de 
gestionare a  Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza u.a.t. Gălăuțaș; 

g. sa respecte normele de protectia muncii, PSI si sa ia masurile necesare privind 
igiena si  siguranţa la locul de munca; 

h. sa respecte condiţiile de mediu conform legislaţiei in vigoare pe toata durata 
concesiunii; 

i. sa respecte condiţiile igenico-sanitare in conformitate cu normele de igiena si 
sanatate  publica; 

j. sa respecte prevederile regulamentului de organizare si funcţionare al serviciului 
pentru  gestionarea câinilor fara stapan; 

k. sa obtina de la autoritatile competente autorizaţiile de operare; 

l. sa asigure în permanenţă serviciul de gestionare a câinilor fara stapan la cererea 
autorităţii contractante.  

Capitolul VII - CONTROLUL EXECUTǍRII SERVICIULUI 

Art. 14 - Concedentul are dreptul de a urmări, controla si supraveghea modul de respectare 
si îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea si eficienta serviciilor prestate in tot 
timpul prestatiei, intocmind note de constatare pe care le transmite operatorului. Aceste note 
vor fi luate in considerare la întocmirea proceselor- verbale lunare de constatare a 
indeplinirii sarcinilor contractuale. 

Art. 15 - Decontarea serviciilor se face pe baza proceselor-verbale de constatare, care se 
încheie lunar intre concendent si concesionar. Procesele-verbale vor cuprinde: 



 

a. nr. de animale capturate, transportate, îngrijite, vaccinate, eutanasiate, etc ; 

b. nr. de animale eliberate; 

c. nr. de animale transportate pentru incinerare si greutatea acestora ; 

d. respectarea graficelor de timp; 

e. deficientele si întârzierile constatate si termenele de remediere a acestora. 
 

Capitolul VIII - OBIECTIVE DE MEDIU SI SANITAR-VETERINARE 

Art. 16 - Pe toata perioada derulării contractului, operatorul are obligaţia respectării si 
conformării condiţiilor impuse de legislaţia de mediu. 

Art. 17 - (1) Pe toata durata contractului, operatorul va implementa condiţionările ce se 
stabilesc prin acte normative emise de autoritatile sanitar-veterinare competente, conform 
unor programe de conformare la cerinţele sanitar veterinare. 

(2) Operatorul va respecta Regulamentul serviciului si va intocmi rapoarte anuale către 
Consiliul local privind indeplinirea/neindeplinirea acestora, precum si privind realizarea 
sarcinilor pe linie de mediu, respectarea obligaţiilor sanitar - veterinare. 

 
Capitolul IX - REZOLVAREA LITIGIILOR 

Art. 18 - Orice neînţelegere ivita intre parti referitoare la îndeplinirea serviciului si 
respectarea clauzelor contractului se va soluţiona pe cale amiabila. In caz de nesolutionare, 
părţile se vor adresa judecătoriei competente. 

 
Capitolul X - CLAUZE SPECIALE 

Modificarea contractului 

Art. 19 - (1) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a apariţiei 
unor cauze care nu au putut fi avute in vedere la încheierea contractului de concesionare a 
serviciului public de gestionare a câinilor fară stăpân de pe raza u.a.t. Gălăuțaș. 

(2) Orice modificare a contractului se face prin act adiţional cu acordul ambelor parti. 

Modalitati de încetare a contractului 

Art. 20 - Încetarea contractului se face in urmatoarele situatii: 

a. in cazul in care operatorului i se retrage autorizaţia sanitar veterinara sau aceasta nu 
este prelungita dupa expirarea termenului; 

b. la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de 
concesionar şi a clauzelor contractuale specifice;  

c. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către concedent, dar numai cu plata de despăgubiri juste şi prealabile în sarcina 
concedentului; 

d. în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata 
unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

e. in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu 
plata unei despăgubiri in sarcina concedentului; 

f. in cazul in care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau cand acestea sunt 



 

retrase. 

g. în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în 
imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fară plata unei despăgubiri; 

Art. 21 - (1) Concedentul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de drept, in cazul 
neindeplinirii de către concesionar a obligaţiilor ce ii revin pentru o perioada mai mare 
de 12 luni de zile sau la mai mult de 10 solicitări ale Primăriei. 

(2) In ceea ce priveşte rezilierea contractului, părţile vor putea solicita numai rezilierea 
parţiala a contractului, cu privire la obiectul relevant, in cazul unei incalcari a contractului 
care este in directa legătură numai cu respectivul obiect al contractului. 

(3) Pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare, obligaţiilor de mediu - in mod repetat 
si pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale , concedentul are dreptul de a rezilia 
unilateral contractul. 

 
Capitolul XI - FORTA MAJORA 

Art. 22 - (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau parţial, a oricărei obligaţii care ii 
revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea 
necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, asa cum este 
aceasta definita in jurisprudenta romaneasca. 

(2) Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 24 
de ore producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vedere limitării 
consecinţelor lui. 

(3) Daca in termen de 5 zile de la producerea evenimentului care a dus la invocarea forţei 
majore nu inceteaza, părţile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului 
contract de concesiune, fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese. 

 
Capitolul XII - DISPOZIŢII FINALE 

Art. 23 - (1) Concesionarul va avea obligatoriu personal medical atestat de către organele 
sanitar veterinare. 

(2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de 
concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepţionale legate de 
interesul national sau local. 

(3) Prezentul contract de concesiune impreuna cu anexele ce fac parte integranta din 
acesta, reprezintă voinţa părtilor. 

 

  Art.24 – Confidențialitatea 
(1) Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe  
care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. 
(2) Datele cu caracter personal la care părțile au acces vor fi prelucrate cu respectarea 
prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 – GDPR, privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date. 
(3) Datele, informațiile și documentele menționate în paragrafele precedente vor fi 
prezentate numai organelor de control autorizate, la cererea acestora. 
(4) Această clauză de confidențialitate este asumată de părți pentru o perioadă de timp 
nelimitată.  



 

(5) Părțile se obligă să depună toate diligențele necesare pentru a se asigura că personalul 
propriu și persoanele autorizate care cunosc informațiile confidențiale, respectiv informații 
referitoare la conținutul și executarea prezentului contract, vor respecta confidențialitatea 
acestora. 
(6) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, de a face 
cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor 
implicate în îndeplinirea contractului; 
(7) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului 
se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea 
îndeplinirii contractului.  
(8) O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații 
referitoare la contract sau documente rezultate din executarea contractului dacă: 
a) informația/documentul era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de 
la cealaltă parte contractantă;  
b) informația/documentul a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte 
părți contractante pentru asemenea dezvăluire;  
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația/documentul. 
 
Art. 25 – Protecția și securitatea datelor 
(1) Părțile contractante trebuie să asigure toate măsurile necesare privind protecția și 
securitatea datelor prelucrate pe toată durata executării contractului, cât și după încetarea 
acestuia, prin sisteme informatice bine securizate și limitarea/restricționarea accesului la 
bazele de date existente. 
(2) După încetarea raporturilor contractuale, părțile pot solicita ștergerea sau înapoierea 
datelor prelucrate ce rezultă din executarea contractului și menționate în regulament, dacă 
aceste date nu mai sunt necesare. 
 

 

  26. Legea aplicabilă contractului 
  (1) Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnării lui si a fost încheiat in 2 

exemplare originale. 

 

CONCEDENT, CONCESIONAR, 

UAT COMUNA GĂLĂUȚAȘ             ...................................................... 
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