
Anexa nr. 4 la HCL nr.59/2020 

 
 

CONTRACT 
privind delegarea gestiunii Serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân din ....................................., județul Hunedoara 
Încheiat astăzi, ............................ 

 
 
 

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
1. U.A.T-ul ......................................., cu sediul în ........................... str. .......................... nr. ... 
jud. Hunedoara, reprezentat prin dl. ............................., Primar al ............................., în calitate de 
concedent, pe de o parte, 
și 
 
2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără 
stăpân” , serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Hunedoara, cu sediul în Deva, Aleea 
Viitorului nr 4, C.I.F. 30246652, reprezentată prin dl. .................................... , având funcția de 
Director Executiv, în calitate de concesionar, pe de altă parte. 
 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor 
fără stăpan din ........................................ și va cuprinde următoarele activități: 

a) capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public și privat al ...................................... și 
transportul lor la adăpost; 

b) îngrijirea câinilor fără stăpân, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și înregistrarea lor; 

c) selecția câinilor fără stăpân în funcție de vârstă, stare fiziologică și sex; 

d) activitate de publicitate în vederea găsirii unor persoane sau instituții interesate de adopția 
câinilor fără stăpân selectați; 

e) eutanasirea câinilor fără stăpân diagnosticaţi cu boli incurabile în condiţiile prevăzute de Anexa 
nr. 3 la O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

f) eutanasierea câinilor fără stăpân la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data 
capturării, în conformitate cu prevederile O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare și a H.G. 1059/2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 155/2001, în situația în care câinele 
nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost; 

g) revendicarea sau adopția câinilor din adăpost se face gratuit iar adopțiile la distanță se 
realizează prin achitarea unei taxe la sediul adăpostului. Persoanele care adoptă la distanță câini 
fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpost. Plata 
cheltuielilor de întreținere, se face în primele 5 zile de la începutul luni,  cu excepția tratamentelor 
medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile și este în sumă de 230 
lei/lună; 

h) completarea în cadrul adăpostului a registrelor speciale de evidență a activității de asistență 
sanitar-veterinară; 



i) comunicarea lunară a numărului de câini înregistrați, capturați și vaccinați către Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara. 

III. DURATA CONTRACTULUI ȘI OBLIGAȚIILE DE PLATĂ 
 

Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 15 ani, sau pe toată perioada în care 
primăria .................................. are calitatea de membru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, dacă această perioadă este mai mare de 
15 ani. 

Plata cotizației stabilite de Adunarea Generală se va achita integral până la finele luni mai ale 
fiecărui an. 
 
 

IV. DREPTURILE PĂRȚILOR 
 

Drepturile concedentului 
Concedentul are dreptul de a verifica, ori de câte ori consideră necesar, prin reprezentanții 

săi, modul în care se desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din .......................... 
  

Drepturile concesionarului 
Organizează activitatea de gestionare a câinilor făraă stăpân din ........................., 

corespunzător reglementărilor legale și realizează obiectivele stabilite și aprobate de autoritatea 
publică locală. 
 
 

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

Obligațiile concedentului 
  Să dea sprijin concesionarului în toate acțiunile desfășurate pe raza unității administrativ-
teritoriale unde contractul este valabil, să fie receptiv la problemele neprevăzute care pot apărea pe 
parcursul derulării contractului și să-și manifeste disponibilitatea pentru rezolvarea acestora. 
 

Obligațiile concesionarului 
Să asigure activitatea de gestionarea a câinilor fără stăpân din ............................... în mod 

eficient, cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” și a prevederilor din 
caietul de sarcini care fac parte integrantă din prezentul contract. 
 Să administreze, întrețină și exploateze în mod direct serviciul și bunurile încredințate, fără să 
subconcesioneze unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul prezentului contract, fără aprobare 
prealabilă și expresă a concedentului. 
 Să presteze serviciile ce fac obiectul contractului cu profesionalismul și promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor 
specifice în vigoare. 

În cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de 
natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivului prezentului contract, va notifica de îndată 
acest fapt concedentului, în termen de 3 de zile de la cunoașterea cauzei, în vederea luării măsurilor 
ce se impun pentru asigurarea continuității. 

În cazul în care concesionarul se produc pagube cu ocazia desfășurării activității de 
administrare, întreținere și exploatare a serviciului public de gestiunea a câinilor fără stăpan din 
................................., concesionarul se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de 
altă natură. 
 
 
 



VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

În cazul neexecutării obligațiilor prevăzute în prezentul contract și în caietul de sarcini pe o 
perioadă mai mare de 90 de zile, contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară 
punerea în întârziere, fără vreo altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată. 

 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

Prezentul contract de delegare de gestiune prin concesiune incetează în următoarele situații: 
 La data la care U.A.T. ..................................... parte a prezentului contract nu mai deține 

calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean 
pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. 

 Prin acordul părților. 
 În caz de forță majoră. Forța majoră exonerează părțile contractante de neîndeplinirea 

obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada de acțiune a acesteia. 
Partea contractantă ce invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte cu 
anexarea documentelor care atestă acest fapt.  

 În cazul în care concedentul dorește să se retragă din Asociație înaintea expirării prezentului 
contract, are obligația de a achita integral toate investițiile făcute de concesionar. 
 
VIII. LITIGII 
 
 Litigiile de orice fel ce decurg din interpretarea și executarea prezentului contract de delegare 
de gestiune, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi inaintate spre soluționare 
instanțelor judecătorești competente material din raza teritorială a concesionarului. 
 
 
IX. DISPOZIȚII FINALE 
 

Modificările și completările aduse prezentului contract, ce survin ca urmare a înțelegerii 
părților sau a apariției unor acte normative, se vor face prin act adițional. 
 Prezentul contract are ca anexă caietul de sarcini precum și Regulamentul  de  organizare  şi  
funcţionare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân” care fac parte integrantă din cuprinsul prezentului act și pe care-l completează.  

Prezentul contract de delegare de gestiune a fost prezentat și aprobat în ședința ordinară a 
Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru 
ocrotirea animalelor fără stăpân” din data de 18.02.2020.  

Prezentul contract de delegare de gestiune s-a încheiat astăzi ............................., în 2 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeași valoare juridică. 

 
 
         CONCEDENT,                                                       CONCESIONAR, 

  Consiliul Local al U.A.T..............................  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
                prin reprezentant,                          Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân 
        Primar ..............................                                  prin reprezentant, .......................................... 
 
 

 
               PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA,             

                         PESCARI ION                                                  SECRETAR GENERAL 

BULTEAN VASILE ALINEL 


