
\ ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MO.AC~A 
CONSILIUL LOCAL 

HOT A.RAREA NR. 59/2021 
privind aprobarea modelului de contract de prestari servicii care se incheie 

intre unitatea administrativ-teritoriala Comuna Moac~a ~i medicul veterinar de libera 
practica pentru actiunile de interventie imediata pentru prevenirea ~i combaterea 
ata~urilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor ~i bunurilor acestora, in 

intravilanul localitatilor comunei Moac~a 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, judetul Covasna, in ~edinta ordinara; 
A vand in vedere Referatul de aprobare al prirnarului cornunei Moaqa nr. 

2405/12.10.2021; 
A vand in vedere Raportul de specialitate nr. 2.406/12.10.2021 al Cornpartirnentului 

agricol din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului cornunei Moac~a; 
A vand in vedere avizul favorabil al Cornisiei de specialitate pentru prograrne de 

dezvoltare econornico-sociala, buget-finante, adrninistrarea dorneniului public ~i privat al 
cornunei, agricultura, gospodarire, protectia rnediului, cornert si urbanism ~i al Cornisiei pentru 
adrninistratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a 
drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului local al cornunei Moac~a; 

In baza ~i in conformitate cu: 
- prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 81/2021 privind aprobarea rnetodelor 
de interventie irnediata pentru prevenirea ~i cornbaterea atacurilor exernplarelor de urs brun 
asupra persoanelor ~i bunurilor acestora, in intravilanul localitatilor, precurn ~i pentru 
rnodificarea ~i cornpletarea unor acte normative; 
- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor ~i Padurilor nr. 1406/2021 pentru aprobarea rnodelului 
de contract de prestari servicii care se incheie intre unitatile adrninistrativ-teritoriale ~i rnedicii 
veterinari de libera practica pentru actiunile de interventie irnediata pentru prevenirea ~i 
cornbaterea atacurilor exernplarelor de urs brun asupra persoanelor ~i bunurilor acestora, in 
intravilanul localitatilor; 
- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor ~i Padurilor nr. 1415/2021 pentru aprobarea tarifelor 
standard privind interventia irnediata asupra exernplarelor de urs care actioneaza in intravilanul 
localitatiilor, precurn ~i a cuanturnului ~i a rnodalitatii de acordare a costurilor de intretinere a 
puilor de urs relocate; 

In terneiul art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit h, alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. a, art. 196 
alin. (1) lit. a ~i art. 243 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu 
rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

HOTA.RA.~TE 

Art. 1. Se aproba rnodelul de contract de prestari servicii care se incheie intre unitatea 
adrninistrativ-teritoriala Cornuna Moaqa ~i rnedicul veterinar de libera practica pentru actiunile 
de interventie irnediata pentru prevenirea ~i cornbaterea atacurilor exernplarelor de urs brun 
asupra persoanelor ~i bunurilor acestora, in intravilanul localitatilor din cornuna Moaqa, 
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se irnputemice~te Prirnarul cornunei Moac~a dornnul Deszke Janos, sa sernneze 
contractul de prestari servicii care se incheie intre unitatea adrninistrativ-teritoriala cornuna 



Moaqa ~i medical veterinar de libera practica pentru actiunile de interventie imediata pentru 
prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor ~i bunurilor 
acestora, in intravilanul localitatilor comunei Moac~a. 

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Moac~a. 

Moac~a, la 28 octombrie 2021 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA. 
Csavar Agnes Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 

o/lXq-



COMUNA MOACSA 
Nr. ------

CONTRACT 

Anexa la H.C.L. nr. 59/2021 

Medic veterinar de libera practica 
Nr. ------

de prestari servicii care se incheie intre unitatea administrativ-teritoriala Comuna Moaqa 
~i medicul veterinar de libera practica 

Prezentul contract se incheie in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de interventie imediata pentru 
prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor ~i bunurilor 
acestora, in intravilanul localitatilor, precum ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte 
normativ€, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 58/2021, convin de comun acord, incheierea 
prezentului contract de prestari servicii, astfel: 

Art. 1. - Parfile contractante 
Autoritatea contractanta: 
UAT COMUNA MOAC~A, cu sediul in sat Moac~a nr. 354, comuna Moac~a,judetul Covasna, 
nr. telefon:0267-345721, cod de inregistrare fiscala 4201740, cont nr ...... .................... deschis la 
Trezoreria ................... , reprezentata prin ........................... , in calitate de Achizitor, 
~I 

Cabinetul medical-veterinar/S.C. .............. , cu sediul in localitatea ............ , judetul .............. , • 
telefon .......... , e-mail ............ , inregistrat in Registrul unic al cabinetelor medical veterinare cu 
nr ............. ./inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr ....... , C.U.I. ............ , cod fiscal nr . 
........... , cont nr ............... deschis la ................ , reprezentat/reprezentata legal de ... ............. .. , 
identificat cu BI/CI seria ........... , nr ............... , in calitate de prestator, pe de alta parte. 

Articolul 2. Definitii 
In prezentul contract, termenii ~i expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o 
autoritate contractanta - in calitate de achizitor ~i un prestator de servicii - in calitate de prestator; 
b) achizitor ~i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) servicii - totalitatea activitatilor desfa~urate de prestator in cadrul prezentului contract; 
d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
fodeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul pa_rtilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
culpei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face 
imposibila executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 
aparute ca urmare a unei/unui carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din 
parti; 
f) zi - zi calendaristica, daca nu se specifica in mod diferit; an - 365 de zile. 

Articolul 3. Obiectul contractului 
3.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta asigurarea de servicii de interventie imediata 
pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor ~i 
bunurilor acestora, in intravilanul localitatilor. 



3.2. Activitatea prestatorului se desfa~oara in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 81/2021. 
Articolul 4. Durata contractului 
Prezentul contract se incheie pe o perioada de 3 ani ~i intra in vigoare la data semnarii. Aceasta 
perioada se poate prelungi prin act aditional semnat de catre ambele paqi. 

Articolul 5. Aplicabilitate 
5.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii. 
5.2. Prin intrarea in vigoare a contractului se intelege inceperea efectiva a serviciilor de catre 
prestator in favoarea achizitorului. 

Articolul 6. Pretul ~i modalitatea de plata 
6.1. Tariful convenit pentru serviciile de interventie este eel stabilit in Ordinul M.M.A.P. nr. 
1.415/2021 pentru aprobarea tarifelor standard privind interventia imediata asupra exemplarelor 
de urs care actioneaza in intravilanul localitatilor, precum ~i a cuantumului ~i a modalitatilor de 
acordare a costurilor de intretinere a puilor de urs relocati. Plata se va efectua in termen de 30 de 
zile de la data primirii fiecarei facturi. 
6.2. Plata facturii se va face prin ordin de plata in contul indicat/inscris pe factura fiscala. 
6.3. In cazul in care nu se achita la scadenta facturile emise de catre prestator, achizitorul se afla 
de drept in intarziere in ceea ce prive~te executarea obligatiei de plata a pretului contractului. 
Pentru plata cu intarziere fata de termenul scadent al facturilor emise in baza prezentului contract 
se vor percepe penalitati de intarziere, conform legislatiei in vigoare. 
6.4. Pretul contractului poate fi ajustat doar in cazul in care au loc modificari legislative sau au 
fost emise de catre autoritati acte administrative care au ca obiect cre~terea/diminuarea costurilor 
pe baza carom s-a fundamentat pretul contractului ~i/sau doar in masura strict necesara pentru 
acoperirea costurilor salariale. 

Articolul 7. Obligatiile partilor 
7.1. Obligafiile prestatorului sunt urmatoarele: 
a) asigura prezenta la actiunea de interventie imediata; 
b) asigura interventia imediata, interventia prin tranchilizare ~i relocare, extragerea prm 
eutanasiere, astfel cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2021 ; 
c) dispune de echipamentele specifice de interventie; 
d) pregate~te echipamentele de interventie ~i se deplaseaza de urgenta spre zona de interventie; 
e) face analiza gradului de rise impreuna cu ceilalti reprezentanti ai echipei de interventie ~i 
stabile~te natura interventiei; 
f) dupa finalizarea interventiei completeaza ~i semneaza raportul de eveniment; 
g) nu parase~te locul evenimentului pana la solutionarea acestuia ~i informeaza achizitorul 
despre eveniment ~i modul de solutionare; 
h) marcheaza exemplarele de urs brun relocate cu colar GPS/crotaliu de ureche ~i cip; 
i) asigura asistenta veterinara pe tot parcursul relocarii exemplarului de urs brun. 

7.2. Obligafiile achizitorului sunt urmatoarele: 
a) contacteaza prestatorul ~i convoaca echipa de interventie constituita la nivel local, aflata eel 
mai aproape de zona de interventie; 
b) com uni ca prestatorului toate informatiile pe care le detine, necesare desfa~urarii in conditii 
optime a activitatii de interventie; 
c) coordoneaza interventia asupra exemplarului/ exemplarelor de urs in cauza ~i sprijina 
prestatorul pe parcursul derularii interventiei; 
d) asigura accesul reprezentantilor prestatorului in zona de interventie; 
e) pune la dispozitia prestatorului orice echipamente necesare interventiei pe care le detine; 
f) achita facturile emise de catre prestator in conditiile prezentului contract. 

Articolul 8. incetarea contractului 
Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele situatii: 



Prezentul contract se incheie la sediul achizitorului astazi, _____ in 3 (trei) exemplare, din 
care unul a fost inmanat prestatorului, iar celelalte 2 ( doua) raman la autoritatea contractanta. 

ACHIZITOR PREST ATOR, 




