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                                    CONTRACT  DE  PRESTĂRI  SERVICII 

privind serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe 
domeniul public al municipiului Constanța 

NR. ___________/____________ 

 
 

 PĂRȚILE CONTRACTANTE 
  

A)  UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal 

reprezentat prin  Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul 
Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 

nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului 
Constanța, în calitate de BENEFICIAR,  

Și 

          B)   
________________________________________________________în calitate 

de , în calitate de PRESTATOR, 
 

Având în vedere Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395 

din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și 
completările ulterioare și în temeiul referatului  nr.________________,  s-a 
încheiat prezentul contract: 
 
 
I.OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1.1. Obiectiul prezentului contract îl constituie activitățile de capturare și transport a 
câinilor fără stăpân sunt organizate și coordonate în prezent de către Serviciul Public de 

Gestionare animale abandonate din cadrul Direcției Gestionare Servicii publice, 
Constanța. 

Art.1.2. Activitatea de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân va cuprinde: 
- Capturarea câinilor fără stăpân; 
- Transportul acestora la Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta bazei 

de supraveghere a animalelor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului 
Constanța, cu repsectarea condițiilor prevăzute în caietul de sarcini anexă la prezentul 

contract; 
- Predarea animalelor capturate. 
 

II. DURATA CONTRACTULUI  
Art.2.1.Durata contractului va fi de 12 luni de la data semnării și înregistrării 

contractului, cu posibilitatea prelungirii acestuia. 
 
III. PREȚUL CONTRACTULUI și MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Art.3.1. Valoarea totală a contractului este de____________ lei fără TVA, în 
conformitate cu oferta financiară, anexă la prezentul contract. 

Art.3.2 Prețul este ferm pe toată perioada de derulare a contractului. 
Art.3.3 Decontarea serviciului se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a 
situațiilor de plată și a facturilor emise de prestator. 

Art.3.4 Plata facturilor reprezentând contravaloarea prestațiilor se va realiza din 
contul de cheltuieli, deschis la Trezoreria municipiului Constanța, în termen de 30 de 
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zile de la data acceptării și înregistrării lor, la sediul beneficiarului, în funcție de 
disponibilitățile bugetare. 

Art.3.5 În condițiile în care organele de control abilitate vor constata diferențe de 
prețuri, cantități, valori facturate în plus de către prestator, toate acetea intră în 

sarcina prestatorului, care va suport achitarea lor fără echivoc, inclusiv a dobânzilor 
aferente acestora. 

 
IV. CANTITĂȚI PE CATEGORII 
Art.4.1 Număr de operațiuni (capturare, transport, predare) estimate lunar 400 câini 

fără stăpân. 
Numărul de operațiuni lunare poate fi mai mare sau mai mic decât cel estimat inițial, 

în funcție de necesitățile concrete,fără a depăși valoarea totală a contractului. 
 
V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Obligațiile prestatorului 
Art.5.1. Prestatorul are obligația să presteze serviciile ce face obiectul prezentului 

contract, la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică și conform 
caietului de sarcini. 
Art.5.2. Prestatorul se obligă să presteze activitățile cu respectarea tuturor cerințelor 

indicate în caietul de sarcini anexă la prezentul contract. 
Art.5.3. Prestatorul își va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de 

protecția muncii specifice acestei activități și de vaccinarea antirabică a personalului.  
Art.5.4. Se obligă să asigure echipament de protecție adecvat. 
Art.5.5. Să aibă avizul organelor sanitar-veterinare pentru substanțele de imobilizare 

folosite la capturare. 
Art.5.6. Să captureze numai câinii aflați pe teritoriul municipiului Constanța, inclusiv 

stațiunea Mamaia, conform prevederilor din Norme de aplicare a OUG 155/2001 
respectând următoarea ordine: 
- Câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma scolilor, grădinitelor, locurilor de 

joacă pentru copii, parcurilor, piețelor libere; 
- Câinii care circulă liber, fără însoțior, în alte locuri publice decât cele prevăzute 

anterior; 
-Câinii care circulă liber, fără însoțior, în zonele periferice ale localităților; 
Art.5.7. Prestatorul se obligă să emită factură lunară numai pe baza situației 

centralizatoare de lucrărir și a proceselor verbale de predare; plata contravalorii 
serviciului se face după numărul animalelor ridicate, pe bază de tarif/animal capturat și 

predat. 
Art.5.8. Prestatorul trebuie să îndeplinească condițiile: 
-Să dețină două mijloace de transport(autoutilitare), conform anexe 2, punctul B din 

OUG nr.155/2001 actualizată și art. 12 alin.(2) din HG nr.1059/2013 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a OUG nr.155/2001, folosite exclusiv pentru transportul câinilor 

numai de pe raza municipiului Constanța, care să ofere animalelor siguranță și protecție 
împotriva intemperiilor naturii, prevăzut cu aerisire adecvată și dotate cu cuști 

individuale pentru transportul câinilor, dotat cu o cușcă separată pentru transportul 
câinilor morți, dotat cu sistem GPS și inscripționat vizibil cu denumirea beneficiarului, a 
serviciului, adresa adăpostului, număr de telefon și interval orar în care este programul 

cu publicul pe o suprafață cu dimensiunea 1,5 m x 1m. 
Pentru mijlocul de transport, prestatorul trebuie să dețină certificat de înregistrare 

sanitar veterinară pentru mijlocul de transport animale vii pe distanțe de pănă la 65 km 
conform Ordinului ANSVSA nr.16/2010 actualizată și ale art.18 din OG nr.42/2004 
privind organizarea activității veterinare. 
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Art.5.9. Să dețină minim 2 echipaje- fiecare echipaj este format din minim 2 prinzători 

și 1 sofer. 
Art.5.10. Prestatorul va angaja(colabora) obligatoriu cu cel puțin un medic veterinar 

posesor de atestat de liberă practica (pentru activitatea de capturare), eliberat de 
autoritatea competenta, care va insoti permanent echipa de prinzatori. 

Art.5.11. Programul de lucru va fi zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8-16. 
Art.5.12. Va respecta toate prevederile legale în vigoare la nivel național, care conțin 
reglementări referitoare la protecția muncii, prevenirea incendiilor și protecția mediului, 

specifice activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea 
îndeplinirii obiectului contractului, precum și pentru protecția personalului prestatorului. 

(Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce trebuie 
respectate pe parcursul executării contractului, referitoare la protecția muncii, PSI, 
protecția mediului înconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția pentru 

Prevenirea Incendiilor, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului.) 
Art.5.13. Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în  

facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente 
acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.I.,C.F.P., 
Curtea de Conturi etc.).Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, 

orice documente sau acte solicitate. 
Art.5.14. Prestatorul este obligat sa ia toate măsurile organizatorice și tehnologice 

pentru respectarea strictă a caietului de sarcini, anexă la prezentul contract. 
Art.5.15. Prestatorul se obliga sa duca la indeplinire toate solicitarile/modificarile 
transmise in scris de catre beneficiar, care se impun in vederea eficientizarii desfasurarii 

activitatii in functie de necesitatile intervenite la momentul respectiv, conform legislatiei 
in vigoare. 

Obligațiile beneficiarului 
Art.5.16. Beneficiarul are obligația să plătească prețul convenit Prestatorului pentru 
prestarea serviciului ce face obiectul prezentului contract. 

Art.5.17. Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului, date și informații necesare 
pentru realizarea serviciului și îl va sprijini în orice demers al său, realizat pentru 

întocmirea acestuia. 
           
 

VI.  GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI 
Art.6.1. Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului fără TVA, care 

se va realiza prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. 
Art.6.2 În termen de 5 zile de la semnarea contractului, prestatorul este obligat să 
facă dovada deschiderii contului de garanție la unitatea trezoreriei statului în cadrul 

organului fiscal competent, în care se va vira inițial 0,5% din valoarea contractului. 
Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului. 

Art.6.3. În toate cazurile, restituirea garanției se va face ca urmare a solicitării scrise 
a prestatorului. 

Art.6.4. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului de achiziție publică. 
Art.6.5. Garanția de bună execuție se va constitui astfel: 

a. Conform art. 40, alin. 1 din HG 395/2016 „Prin virament bancar sau printr-
un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancare sau de o 

societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36, alin. (3-
5) se aplică în mod corespunzător”. 
Sau 
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b. se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile 
parțiale, cu respectarea prevederilor art. 40, alin (3). În acest caz, prestatorul are 

obligația de a deschide contul la dispoziția beneficiarului, la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma 

inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis 
nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului de achiziție publică, beneficiarul urmează să alimenteze 
contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite 
contractantului pana la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție 

în contract și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și 
despre destinația lui. 

c. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună 
execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciul creat, în 
cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin 

contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, 
beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât prestatorului cât și emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum 
și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, 
parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză 

raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. 
Art.6.6. Beneficiarul va restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la 

data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă 
nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.7.1.  Contractul încetează în următoarele situații : 

 - prin acordul părților; 
 - la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va 
prelungi; 

 - în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului; 
 - în caz de forță majoră; 

 
VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art.8.1. Prezenta clauză constituie pact comisoriu în situația nerespectării de către 

părți a obligațiilor prevăzute la pct.4 din prezentul contract și rezilierea lui se face de 
plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată. 

Art.8.2. Pentru depășirea termenului de furnizare și pentru nerespectarea obligațiilor 
prevăzute în contract, beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul 
prin notificare scrisă prestatorului care este considerat în această situație de drept în 

întarziere. 
Art.8.3. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în 

care acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a 

fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
 Art.8.4. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul 
în care pentru modificarea contractului este necesară organizarea unei noi proceduri 

de atribuire. 
Art.8.5. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în 

care prestatorul se află la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care ar 
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016. 
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Art.8.6. În cazul denunțării unilaterale a contractului de către beneficiar, prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită pana la data denunțării unilaterale a acestuia. 
 

IX. RECEPȚIA SERVICIULUI 
Art.9.1 Recepția cantitativă și calitativă a serviciului se va face pe baza procesului 

verbal de recepție lunar, la care se va anexa centralizatorul cu evidențierea tuturor 
operațiunilor efectuate. 
 

X. SUBCONTRACTAREA  
Art.10.1. Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie 
publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor 

încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă 
sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 

aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele 
astfel prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la 
prezentul contract. 

Art.10.2. Beneficiarul solicită prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii 
executării prezentului contractul, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, în 
măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Art.10.3. Prestatorul are obligaţia de a notifica beneficiarului orice modificări ale 
informaţiilor prevăzute la art. 10.2 pe durata contractului. 
Art.10.4. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanţială a prezentului contract. 

Art.10.5. În situaţia prevăzută la art.10.4., prestatorul va transmite beneficiarului 
informaţiile prevăzute la art.10.2. şi va obţine acordul acestuia privind eventualii noi 
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea 

sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 

situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
Art.10.6. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
 a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au 

fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 

achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate 

au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 
c)  renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art.10.7. In situatia prevazuta la art. 10.6, lit.c, prestatorul are obligaţia de a prelua 
partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 
subcontractant cu un nou subcontractant. 

 
XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art.11.1. Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar 
litigiul va fi deferit instanțelor judecătorești competente. 

 
XII. COMUNICĂRI 
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Art.12.1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și 
în momentul primirii. 

Art.12.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu 
condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

XIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Art.13.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la 

depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare; 

b) Oferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 

c) Garanția; 

d) Garanția de buna executie, daca este cazul; 

e) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul); 

f) Contractele încheiate cu subcontractantii (dacă este cazul); 

g) Acordul de asociere (dacă este cazul) 

 

XIV. DISPOZIȚII FINALE 
Art.14.1. Forța majoră apară de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca în 

termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa înștiințeze, în scris, cealaltă 
parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului 
contract. 

Art.14.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își 
îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce 

din preț, ca penalități, o sumă reprezentând 0,03 % pe zi de întârziere, începând cu 
prima zi de întârziere. 
Art.14.3. În cazul în care beneficiarul nu onorează factura în termenul prevazut, 

acesta are obligatia de a plăti penalități 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare 
zi de întârziere. 

Art.14.4. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la 
contract din Noul Cod civil, precum și cu caietul de sarcini anexa la prezentul 
contract. 

Art.14.5. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile în vigoare din 
România. 

Art.14.6. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care 
vor face parte integrantă din contract. 

 
Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă, azi…………………. 
 

 
   BENEFICIAR                                                              PRESTATOR 

 
 


