
 
Anexa nr.4 

la  Hotărârea Consiliului Local Vinga nr.94/24.07.2017 privind   înființarea Serviciului 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân  la nivelul comunei Vinga   

și aprobarea delegării gestiunii acestui serviciu prin concesiune 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE DELEGARE  
prin concesiune a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
 

CAP. 1 
Părţile contractante 
 
Între Comuna Vinga, cu sediul în localitatea Vinga, nr.27, județul Arad, cod poștal 317400, 
CF3519607, cont nr. RO...................,deschis laTrezoreria Municipiului Arad, tel. 0257-
460126, fax 0257-460736, reprezentată prin domnul Negrei Ioan, având funcția de primar, în 
calitate de  concedent, pe de o parte, 

 și 
 ............................................................ codul unic de înregistrare ........................... cu sediul 
principal în  ..............   ................... , str .................................. , nr ...... , bl ...... , sc .....  et ...... , 
ap ...... , judeţul .......................... , sectorul  .............. , reprezentată prin ...............................   
avand funcţia de .......................... în calitate de concesionar, 
 
 la data de  ..................................  la sediul concedentului, în temeiul Ordonanţei Guvernului 
nr.71/2002, privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administare a 
domeniului public si privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, a 
Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/ 2002, privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 
adminitrare a domeniului public si privat de interes local si al Hotărârii Consiliului local nr
 .................................................... ......din ........................................................................      s-a 
încheiat prezentul contract de concesiune. 
 
CAP. 2 Obiectul contractului 
 
Art. 1. Obiectul contractului de concesiune este exploatarea Serviciului public de gestionare 
a câinilor fără stăpân, în conformitate cu obiectivele beneficiarului. 
Art. 2. Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini, 
întocmit potrivit strategiei și programului autorititatilor administraţiei publice locale privind 
serviciile publice si cerinţele referitoare la siguranţa, igiena, sanatate si protectia mediului. 
Art. 3. Caietul de sarcini în care se precizeaza modul de operare face parte integranta din 
prezentul contract. 
Art. 4. (1) Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizeaza prin instituirea 
de norme privind capturarea, transportul, examinarea, cazare, îngrijirea, eutanasierea si 
incinerarea animalelor fără stăpân, care prezintă un grad ridicat de pericol social. 
 (2) Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protectia câinilor 
conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetățenilor 
din unitatea administrativ - teritorială în care functionează. 
(3) Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân va realiza urmatoarele operaţiuni: 

a) strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamațiilor scrise ale persoanelor 
fizice sau juridice; 
b) cazarea animalelor conform reglementarilor legale în vigoare; 
c) examinarea și îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, 



identificarea si înregistrarea lor in registrul de evidenta a câinilor cu stăpân; 
d) promovarea revendicărilor, adopţiilor si adopţiilor la distanta; 
e) eutanasierea câinilor bolnavi incurabil, a celor nerevendicati, neadoptati sau 
neadoptati la distanță, în termenul legal; 

f) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul autorităților sanitare 
vetrinare. 
          Conform normelor europene, câinii sunt considerat animale comunitare, în acest sens 
fiind interzis: 

- omorârea cânilor în afara unităților specializate; 
- maltratarea câinilor; 

     -    organizarea luptelor cu câini. 
 
CAP. 3 Durata contractului 
 
Art. 5. Durata prezentului contract este de 5 ani cu drept de prelungire în condiţiile legii. 
Art. 6. În cazul în care concedentul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea 
acestuia, va anunţa în scris concesionarul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului 
contractual și va demara procedura de încredintare a Serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân, conform procedurilor legale. 
Art. 7. Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele: 

a) caietul de sarcini; 
b) procesul-verbal de predare-preluare a Serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân,   delegat; 
c) regulamentul de organizare si funcţionare a Serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 
d)         hotărârea de adjudecare nr.    ............../2017 

Art. 8. Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân, se încheie între Comuna Vinga si concesionarul căruia i se delegă gestiunea. 
 
CAP. 4 Redeventa 

 
Art. 9. Redevența este de______ an, suma care se va plăti în lei, la cursul BNR din ziua 
plăţii, plata făcându-se conform art. 11 din contract. 
Art. 10. Redevența anuală, exprimata în lei la data începerii contractului  nr.    /   .2017 
se va indexa anual și succesiv în fiecare an cu rata inflaţiei /deflatiei, prevazută în Buletinul 
Statistic de Preturi. Diferenţa pozitivă între valoarea rezultată din indexarea cu rata inflaţiei 
se va adauga redeventei. Aceasta diferenţa se va achita de către concesionar in termen de 
30 de zile de la comunicare. 
Art. 11. Suma prevăzută la art. 9 se va plăti în termen de 30 de zile de la începutul anului 
fiscal (până Ia 31 ianuarie) începând cu 2018, iar pentru anul 2017 se va plăti cota aferentă 
perioadei din contract.  
Art. 12. Neplata redeventei sau executarea cu întarziere a acestei obligaţii dă dreptul 
primăriei comunei Vinga să calculeze dobânzile si penalitatile prevăzute de lege. Ordinea de 
acoperire a debitelor va fi cea specificată în legislaţia în materie.  
 
CAP. 5 Decontarea lucrărilor executate 
 
Art. 13. (1) Contravaloarea prestaţiilor executate prin Serviciul public de gestionare a 
câinilor fără stăpân  se va achita astfel: 
a)  persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de Serviciul public de gestionare a câinilor 
fără stăpân; 
b) pentru efectuarea operaţiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare, identificare si 
înregistrare obligatorie, clienţii care revendică sau adoptă vor achita tarifele propuse de 
către concesionar în oferta de licitatie si aprobate de Consiliul local; 
c) pentru asigurarea cazării temporare a câinilor, va fi achitata contravaloarea hranei, 
îngrijirii medicale si a chiriei pentru adapost. 



(2) Primaria va achita contravaloarea prestatiei (capturare, transport, examinare medicala 
veterinara, cazare, hranire, eutanasire si incinerare) pe baza tarifelor propuse de către 
concesionar in oferta de licitatie si aprobate de către Consiliul local. 
 
 
C AP .  6 Modalitati de plata  
 
Art. 14 

(1) Tarifele practicate vor fi cele stabilite în urma desfășurării licitatiei. 
(2) Tarifele se vor actualiza în funcţie de nivelul indicelui preturilor de consum 
prevăzut în Buletinul Statistic de Preturi, la capitolul ,,Servicii". 
(3) Actualizarea tarifelor se va realiza în perioada februarie/martie a fiecărui an, la 

solicitarea concesionarului. 
(4) Pentru noile tarife se va încheia un act adiţional la contractul de concesiune. 

 
CAP. 7 Obligaţiile părtâților 

 
A. Obligaţiile concedentului 
 

1. Concedentul se obliga să pună la dispoziţia operatorului de serviciu public de 
gestionare a câinilor fără stăpân, strategia si programele de măsuri si acţiuni 
întreprinse în susţinerea gestionării corespunzătoare a populaţiei canine fără stăpân. 
Modificările survenite în strategia privind administrarea activității de gestionare a 
câinilor fără stăpân, care reclamă cantități de lucrări suplimentare față de lucrările 
contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevăzute in 
prezentul contract; 
2.   Concedentul se angajează să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe 
parcursul derulării contractului, la initiativa acestuia, de a îmbunatății serviciul prestat, 
pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calitătii serviciului 
respectiv; 

3.  Concedentul se obligă să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor 
lunare. 

 
B. Obligaţiile concesionarului 
 
1. Concesionarul se obligă să execute integral operaţiunile stabilite în caietul de sarcini si 
gratiful de execuţie a planului de măsuri, defalcat pe luni; 
2. Concesionarul serviciului public de ecarisaj se obligă să își asigure în cel mai scurt 
timp (maxim 30 de zile de la semnarea contractului), dotarea tehnică, a ustensilelor, a 
materialelor, a substanţelor medicamentoase si a mijlocului auto la care s-a angajat prin 
ofertă și să dispună de personalul calificat și instruit aferent prestării serviciilor de gestionare 
a câinilor fără stăpân. 
3. Concesionarul are obligaţia de a încheia contracte cu operatorii serviciilor de 
salubritate, pentru colectarea și îndepartarea deşeurilor rezultate din activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân, cu operatorii serviciilor de neutralizare/incinerare a 
subproduselor animale pentru colectarea, transportul si incinerarea cadavrelor câinilor 
eutanasiati. 
4. În cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră, care se dovedeşte, nu se prezumă și care 
determina întârzieri în execuţia serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, pentru 
o perioada mai mare de 10 zile, operatorul de servicii publice va anunţa de îndată 
beneficiarul, prin mijloacale de comunicare disponibile și va contribui la minimalizarea 
efectelor negative aparute. 
 
CAP. 8 Controlul executării serviciului 

 
1. Concedentul are dreptul de a urmări, controla si supraveghea modul de respectare si 



îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea si eficienta serviciilor prestate în tot timpul 
prestatiei, întocmind programul de capturare pe care îl transmite operatorului de servicii 
publice. Acest program de capturare va fi luat în considerare la întocmirea raportului lunar 
de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale. 
2. Decontarea operaţiunilor efectuate se vor face pe baza proceselor-verbale si a 
formularelor individuale de capturare, care se încheie intre concedent si concesionar, la 
fiecare acţiune de capturare a câinilor fara stapan. 
 
 Procesele-verbale vor cuprinde: 

- data executării acţiunii de capturare; 
- respectarea programului de capturare si a graficelor de timp; 
- numărul de câini capturati 
- deficientele si întârzierile constatate si termenele de  remediere a  

 acestora. 
 
CAP. 9. Sancţiuni 

 
Pentru încălcări ale condiţiilor de execuţie a operaţiunilor de gestionare a câinilor fără 
stăpân , prestatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza: 

a) neefectuarea operaţiunii de capturare a câinilor fără stăpân, la solicitarea 
concedentului, în termen de maximum 48 de ore de la data comunicării se 
sanctioneaza cu 5% din contravaloarea prestatiei executata de la data comunicării 
și până la executarea efectivă a solicitării. 
b) neefectuarea succesivă pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 10 
solicitări ale concedentului, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi 
necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalitati prealabile. 
c) nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare de desfășurare a activitatilor de 
gestionare a câinilor fără stăpân atrage dupa sine sancţiuni din partea 
concedentului, in temeiul legislaţiei specitice. Repetarea de cel puţin 10 ori a 
abaterilor de la normele sanitare veterinare pe parcursul a trei luni zile, duce la 
sancţionarea cu 10% din valoarea prestatiei cumulate pe cele trei luni. 

 
CAP. 10. Garanţii 
 
Art. 15. Începând cu prima decontare lunara a operaţiunilor executate, operatorul de servicii 
publice de ecarisaj constituie o garanţie egala cu valoarea operaţiunilor prestate in timp de o 
luna. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5 % din valoarea lunara facturata, 
pana la constituirea întregii garanţii. Sumele retinute se depun la banca intr-un cont special, 
dobânzile aferente revenind operatorului de servicii publice de gestionare a câinilor fără 
stăpân . 
La încetarea contractului, dupa reglarea plaţilor si a penalitatilor, garanţia se restituie 
operatorului de servicii publice de ecarisaj. 
 
CAP. 11. Rezolvarea litigiilor 

 
Art. 16. Orice neînţelegere ivită între părți, referitoare la îndeplinirea serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi 
supusa spre soluţionare Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ si Industrie a 
României, care va judeca potrivit contractului încheiat și în caz de nesolutionare, părţile se 
vor adresa judecătoriei în a cărei raza teritoriala se desfasoară serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân aflat in litigiu. 
 

CAP. 12.Clauze speciale 
 

Încetarea contractului 
 



Art. 17. La încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, investiţiile care se 
realizeaza din fonduri proprii ale investitorului raman in proprietatea acestuia pe perioada 
derulării si la incetarea contractului. 
 
Modificarea contractului 
 
Art. 18. 

a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor 
suferite de Strategia autoritatilor administraţiei publice locale privind serviciul de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 
b) Modificările survenite, vor face obiectul unor negocieri cu deţinătorul 
contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilităţii 
operatorului de servicii publice de gestionare a câinilor fără stăpân, de a se adapta 
noilor condiţii de calitate sau cantitate a serviciului. 

c) În cazul in care autoriratea administraţiei publice locale doreşte executarea unor alte 
categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separare, încheiate potrivit 
normelor legale de încredinţare a serviciilor. 
 
Modalitati de încetare a contractului 

 
Art. 19. Încetarea contractului se face în urmatoarele situatii: 

a) în cazul în care, operatorului de servicii publice de ecarisaj i se retrage sau 
suspenda autorizatia sanitara veterinara; 
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, in scris, 
prelungirea acestuia, se face în condiţiile legii; 
c) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunţarea 

unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina 
concedentului; 

d) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin 
reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului; 
e) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, 
cu plata unei despăgubiri in sarcina concedentului; 
f) în cazul în care interesul national o impune, prin rascumpararea unei 
concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat 
concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o 
documentaţie tehnico-economica in care se va stabili preţul răscumpărării. In 
aceasta situatie de încetare a concesiunii, nu se percep daune; 
g) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau cand acestea 
sunt retrase. 

 
 
CAP. 13. Acte normative de referinţa 
 

Art. 20. Prezentul contract de concesiune are la baza urmatoarele documente de 
referinţa: 
a)     Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare 
a  Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată; 
b)     Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001, privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizata; 
c)    Legea nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân, cu 
modificările si completările ulterioare 
d) Ordonanţa Guvernului nr. 71 din 29 august 2002, privind organizarea și funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată; 
e) Ordinul nr. 1 din 07 ianuarie 2014, a preşedintelui Autoritatii Naţionale Sanitare 



Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor, pentru aprobarea Normelor privind identificarea 
şi înregistrarea câinilor cu stăpân. 
 
CAP. 14. Dispoziţii finale 
 
Art. 21 
(1) Concesionarul va avea, obligatoriu, personal medical veterinar atestat de către 
Colegiul Medicilor Veterinari. 
(2) Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional 
incheiat între părţile contractante. Concedentul poare modifica unilateral partea 
reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notilicarea prealabila a 
concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, dupa caz. 
(3) Prezentul contract de concessiune intra în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat  
în  patru exemplare. 
 
 

 
 

     Concedent                                                                                   Concesionar 
  COMUNA  VINGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ,         
    ȚIPLEA  VASILE                                                                 SECRETAR    
                                                                                         TRIF CORINA-DANIELA                           
 
 
 
 


