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Anexă la HCL nr. _____/2021
PROTOCOL DE COLABORARE

Preambul
Având în vedere următoarele:
a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată, cu modificări și completări ulterioare;
b) Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân din 11.12.2013
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare;
c) Ordinul președintelui ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind
identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân, cu modificări și completări ulterioare;
d) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată,
cu modificări și completări ulterioare;
e) HCL Avrig nr. 32/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân aș orașului Avrig și a taxelor specifice;

1. Părţile
ORAȘUL AVRIG, cu sediul în Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, telefon 0269/523 101 / fax.
0269/524 421, e-mail: office@primaria-avrig.ro, Cont RO86 TREZ24A840303203030X, deschis la
Trezoreria Avrig, cod fiscal RO 4241087, reprezentat legal prin dl Adrian-Dumitru DAVID Primar în calitate de prestator, pe de o parte,
şi
COMUNA CÂRȚA, cu sediul în Cârța, Str. Principală, nr. 23, județul Sibiu, CIF 4241249, tel.:
0269-521101,

fax:

0269-521134,

e-mail:

primaria.carta@gmail.com,

Cont

____________________, deschis la ___________________, reprezentată legal prin dl Daniel
CÂNDULEȚIU, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
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au convenit la încheierea prezentului protocol cu respectarea următoarelor clauze:
2. Obiectul protocolului
2.1 Prestatorul asigură beneficiarului gestionarea câinilor fără stăpân prin prestarea
serviciilor de prindere, transport, cheltuieli materiale și proceduri medicale obligatorii privind
cazarea în adăpostul autorizat al orașului Avrig.
2.2 Prevederile prezentului protocol sunt obligatorii pentru părţi.
3. Durata protocolului
3.1 Protocolul de colaborare se încheie pe o perioadă cuprinsă între data încheierii
acestuia și până la data de 31.12.2025.
3.2 Prezentul Protocol intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de ambele
părţi.
4. Obligaţiile prestatorului
4.1 Prestatorul se obligă să presteze pentru beneficiar următoarele servicii:
a) Deplasare în vederea prinderii câinilor fără stăpân;
b) Cazarea și hrănirea câinilor capturați în adăpostul autorizat al orașului Avrig;
c) Examene și tratamente medicale obligatorii.
4.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile descrise la alin. 4.1 în termenul stabilit, cu
respectarea cerințelor beneficiarului și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
5. Obligaţiile beneficiarului
5.1 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
5.2 Beneficiarul se obligă să efectueze plățile aferente serviciilor prestate.
5.3 Beneficiarul va efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la data emiterii
facturii de către prestator. Factura va fi emisă în baza procesului verbal de recepție, semnat de
ambele părți.
6. Modificarea protocolului
6.1 Prezentul Protocol poate fi modificat şi completat cu acordul părţilor, prin act
adițional.
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7. Încetarea protocolului
7.1 Prezentul protocol încetează în următoarele situații:
a) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) Prin acordul părților;
c) Prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător
obligațiile contractuale.
Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
8. Legea aplicabilă
Prezentul Protocol va fi interpretat conform legilor din România
9. Prevederi finale
9.1 Părţile semnatare vor urmări şi asigura aplicarea unitară şi în spiritul bunei colaborări
inter-instituţionale a prevederilor prezentului protocol.
Prezentul Protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru
fiecare parte.
PRESTATOR

BENEFICIAR

ORAȘUL AVRIG

COMUNA CÂRȚA
prin
Daniel CÂNDULEȚIU
Primar

prin
Adrian-Dumitru DAVID
Primar
Director economic
Ioana-Simona MĂRGINEAN
Vizat juridic
Simona-Maria TÎRLESCU
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioan SPIRIDON-GAFTON

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Mircea GRANCEA
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