
ANEXA nr. 3 la HCL nr. /2022 ---
Proieel 

CONTRACT 
de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea 

cainilor fara stapan in Comuna Reci, judeful Covasna 

A vand 'in vedere: 
- prevederile O.U.G. nr. 155/200 I privind aprobarea programului de gestionare a cainilor 

fara stapan, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. I 059/ 11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice a 

O.U.G. nr. 155/2001 , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile O.U.G. nr. 55/2002 plivind regimul de detinere al cainilor periculo$i sau 

agresivi, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
- prevederile O.G. nr. 71 /2002 privind organizarea $i functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public $i privat de interes local , cu modificarile ~i completari le 
ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 
Ordonantei Guvernu lu i nr. 71/2002 pri vind organizarea $i functionarea servici i !or pub I ice de 
administrate a domeniului public $i privat de interes local, cu modificarile ~i completarile 
u lterioare; 

- prevederile O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare $i pentru 
siguranta alimentelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicata, cu modificarile 
$i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 205/2004 privind proteqia animalelor; 

- prevederile Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea $i 
1nregistrarea cainilor cu stapan: 

- prevederi le O.G. nr. 24/2016 privind organizarea ~i desfa~urarea activitatii de 
neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ~i pentru 
siguranta alimentelor privind stabil irea documentelor ~i evidentelor necesare 111 cadrul activitatii 
de neutializare a de$eurilor de origine animala, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru proteqia 
animalelor de companie. semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- prevederile O.G. nr. 21 /2002 privind gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale, cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. I 00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de serviciu 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul HCL. Rec i nr. _ /2022 privind de legarea gestiunii servic iulu i pentru 
gestionarea cainilor fa ra stapan al comunei Reci, judeiul Covasna, prin cares-a aprobat: delegarea 
gcstiunii prin conccsiune a serviciulu i pcntru gcstionarca cainilor fara stapan in comuna Rcci, 
j udqul Covasna prin licitat ie publica catrc un operator de servicii autorizate: Caictul de sarcin i 
privind delegarea gestiuni i prin conces iune a serviciului pentru gestionarea caini lor fa ra stapan din 
cumuna Reci . judetul Covasna; Stud iul de oportunitate privind delegarea gestiuni i serviciulu i de 
gcstionarc a cain ilor tara stapan din Comuna Rcci. judctu l Covasna; Regulamcntu I de organizarc 
~i funct ionarc al Serviciului pentru gestionarca cainilor fara stapan 111 Comuna Rcc i. judetul 
Covasna. in urmatoarele conditii: 

1. Partile contractante: 



1.1. U.A.T. COMUNA REC!, Str. Principala, nr. 268, judetul Covasna, tel. 0267-373803 CUI: 
4404311 , cont nr: ________________ deschis la Trezoreria Operativa 
Municipiul Sfantu Gheorghe, reprezentata prin Dombora Lehel-Lajos, avand functia de Primar, 1n 
calitate de ~i denumita in continuare CONCEDENT, pe de o parte 
~I 

1.2. [Contcesionarul]. cu sediul in: [adresa], telefon: [numar telefon], fax: [numar fax] , e-mail: 
[adresa electronica], numar de 1nmatriculare [numar de inmatriculare], cod de 'inregistrare ft scala 
[cod de inregistrare ftscala] , cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentata 
prin [numele ~i prenumele reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Contractantului], avand 
functia de [functia(ile) reprezentantului/reprezentantilor legal(i) ai/ai Contractantului] , in calitate de 
~i denumita in continuare CONCESIONAR, pe de alta parte 

2. Obiectul contractului: 

Art. 1. - (I) Obiectul contractului ii constituie delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului pentru 
gestionarea cainilor fara stapan ,n comuna Reci, cat ~i transmiterea pazei cainilor rara stapan 
concesionaru I u i. 
(2) Prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan pe raza comunei Reci presupune 
urnatoare le activitati 
I. Evaluarea ~i estimarea populatiei canine f-ara stapan de pe raza comunei Reci ; 
2. lntocmirea planului de actiune cu privire la activitatea de prindere a cainilor fara stapan; 
3. Capturarea cainilor rara stapan prin metode specifice: 
4. Transpo11ul cainilor in adapostul amenajat; 
5. Examinarea clinica ~i 'inregistrarea cainilor in registre speciale; 
6. Adapostirea. 1ngrijirea ~i hranirea cainilor; 
7. Deparazitarea, vaccinarea antirabica, identiftcarea cainilor ~i/sau sterilizarea cainilor; 
8. Revendicarea ~i adoptia cainilor; 
9. Eutanasierea ~i neutralizarea cadavrelor conform legislatiei 'in vigoare; 
I 0. Efectuarea dezinfeqiilor ~i dezinsectiilor 1n adapostul can in ~i in mijloacele de transpo11; 
11. Completarea documentelor cerute de legislatia in vigoare ~i 1ntocmirea lunara a situatiilor de 
plata; 
12. lnformarea, educarea ~i responsabilizarea cetatenilor. 
(3) Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar 1n derularea contractului sunt bunuri proprii 
care la incetarea contractului, raman 1n proprietatea acestuia. 
Art. 2. - Obiectivele concedentului: 
a) 1mbunatatirea conditiilor de viata ale popula\iei ; 
b) sustinerea dezvoltarii economico-sociale comunei Reci ; 
c) promovarea calitatii ~i eficientei serviciului de gestionare a cainilor fora stapan; 
d) dezvoltarea durabila a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan; 
e) gestionarea serviciului pe criterii de transparenta, competitivitate ~i eficienta; 
t) protectia ~i conservarea mediului inconjurator ~i a sanatatii populatiei; 
g) respectarea cerintelor din legislatia in vigoare privind gestionarea cainilor rara stapan. 
3.Durata contractului: 
Art. 3. - (1) Contractul se incheie pe o pcrioada de 4 ani, cu incepere de la data semnarii contractului. 
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit in functie de prevederile legislative de la momentul 
expirarii duratei contractului, prin acordul de vointa al partilor, prin incheierea unui act aditional dupa 
aprobarea acestei prelungiri de catre Consiliul Local al comunei Rec i. 
(3) In cazul in care conccsinnarul nu dnrc~tc prclungirca contractului, va anunta 1r1 scris conccdcntul 
cu eel putin 4 (parru) !uni 1nainte de expirarea termenului contractual, pentru a putea permite 
concedentului demararea procedurii de 1ncredintarea a serviciului de gestionare a cainilor rara stapan, 
conform prevederilor legate. 



3. Drepturile si obligatiile piirtilor: 

Art. 4. - Concedentul are urmatoarele drepturi: 
a)de a solicita concesionarului informatii periodice cu privire la nivelul ~i calitatea serviciului 
prestat; 
b) de a sa11qina concesio11arul 'in cazul 'in care acesta nu asigura continuitatea serviciului ori nu 
respecta indicatorii de performanta ai serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan; 
c) de a refuza, 111 conditii justificate, aprobarea a_justarii tarifelor propuse de concesionar; 
d) de a rezilia contractul ~i de a organiza o noua procedura pentru delegarea gestiunii serviciului , 
pentru 11erespectarea de catre concesionar a obligatiilor contractuale; 
e) de a rezilia contractul ~idea organiza o noua procedura pentru delegarea gestiunii serviciului, 
daca concesionarul nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale ~i sa 
asigure atingerea parametrilor de calitate asumati, 'in terme11ul stabilit de catre concedent prin 
noti ficare; 
f) de a verifica ~i controla modul de realizare de catre concesionar a serviciului delegat, precum ~i 
modul 1n care este satisracut interesul public; 
g) de a solicita daune interese 1n cazul 'in care concesionarul renunta la prestarea serviciului; 
h) de a verifica respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabila a 
concesionarului ~i 'in conditiile prevazute 'in caietul de sarcini ~i 1n regulamentul serviciului. 

Art. 5. - Concesiona rut are urmatoarele drepturi: 
a) de a 'incasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzator tari fului aprobat de concedent; 
b) de a propu11e ajustarea tarifului 111 conditiile actelor normative 111 vigoare; 
c) sa exploateze 111 mod direct, pe ri scul ~i pe raspu11derea sa, activitatile ~i serviciul public care fac 
obiectul co11tractului de delegare a gestiu11ii; 
d) sa propuna modificare ~i/sau completarea prezentului contract,1n cazul modificarii regleme11tarilor 
~i/sau a conditiilor tehnico-eco11mice care au stat la baza 111cheierii acestuia. 

Art. 6. - Concedentul are urmiitoarele obligatii: 
a) sa a11alizeze ~i daca se justifica, sa aprobe ajustarea tarifelor pe baza fu11damentarii tehnico
economice prezentata de concesionar, 'in conformitate cu prevederile legale 111 vigoare; 
b) sa mentina ech i Ii brul contractual ~i sa respecte angajamentele asumate fata de concesionar prin 
prezentul contract; 
c) sa notifice concesionarului aparitia oricaror 'imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor 
acestuia. 

Art. 7. - Concesionarul are urmiitoarele obligatii: 
a) prin prezentul contract preia paza cainilor fara stapan din comuna Reci; 
b) preia integral riscul de exploatare a serviciu lui concesionat; 
c) sa respecte angajamentele luate prin co11tractul de delegare a gestiunii. precum ~i legislatia, 
11ormele, prescriptiile ~i regulamente privind igiena muncii, proteqia muncii, gospodarirea apelor. 
proteqia mediului, urmarirea comportarii 'in timp a construqiilor, prevenirea ~i combaterea 
incendiilor; 
d) sa respecte legislatia ~i reglementarile 'in v1goare aplicabile serviciului delegat, precum ~• 
indicatorii de performanta; 
e) sa presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului pe11tru gestionarea cainilor 
rara stapan ~i a caietului de sarcini a serviciului; 
t) sa 1ntocmeasca fi~e de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare 
'in conformitate cu prevederile legale 'in vigoare; 
g) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare; 



h) sa intretina ~i sa asigure reparatia autovehiculelor proprii cu personal autorizat ~i modernizarea 
continua a bazei proprii; 
i) sa elaboreze planuri anuale de revizii ~i reparatii ale autovehiculelor proprii, executate cu forte 
proprii ~i/sau cu teqi; 
j) sa realizeze un sistem de evidenta a sesizarilor ~i reclamatiilor, respectiv de rezolvare operativa a 
acestora; 
k) sa tina evidenta gestiunii serviciului ~i raportarea periodica a situatiei autoritatilor competente, 
conform reglementarilor in vigoare; 
I) sa asigure personalul necesar pentru prestarea activitati lor asumate prin contract, precum ~i 
conducerea operativa prin dispecerat ~i asigurarea mijloacelor tehnice ~i a personalului de interventie; 
m) -,a nu :,ubcon-:L",itll1.:/c ::-er, iciul pcntru gcstionarL·a cainilor fara stapan in comuna Reci, altar 
operatori ; 
n) la incetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decat ajungerea la termen sau forta 
majorf1. estt..: obligat s:i asigure continuit.itca prcsWrii activiti'\lii 111 condi!iik stipulate 111 contract puna 
la prcluarea ,H.:c~teia de catrc eoncedcnt. dar nu rnai mult de 90 de zi le: 
o) 1n cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la 
imposibilitatea realizarii serviciului, va notifica de indata acest fapt concedentului in vederea luarii 
masurilor ce se irnpun pentru asigurarea continuitatii activitatii serviciului; 
p) sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta ~i la terrnenul stabilit; 
r) sa respecte orice prevederi care deriva din legile ~i reglementarile in vigoare, precum ~i din 
hotararile Consiliului Local al Comunei Reci; 
s) sa plateasca despagubiri/daune persoanelor fizice sau juridice ad use din culpa sa; 
~) sa plateasca despagubiri/daune persoanelor fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii 
cainilor fara stapan de pe domeniul public ~i privat al Comunei Reci, stabilite prin hotarari definitive 
ale instantelor de judecata; 
t) sa respecte conditii impuse de natura activitatilor (materiale cu regim special. conditii de siguranta 
in exploatare, proteqia mediului, protectia muncii , etc.). 

5. Nivelul ~i plata redeventei 
Art. 8. - (I) RcclcYcnta este de 2.5% din valoarca totala a facturilor, farii TVA., incasate de catre 
concesionar pentru serviciile prestate in comuna Reci. 
(2) Redeventa se va achita trimestrial pana la data de 15 a lunii urmatoare trimestrului incheiat pentru 
trirnestrul anterior pe intreaga perioada a delegarii de gestiune. 
(3) Plata redeventei se va face in contul ________ _ _ _____ .deschis la Trezoreria 
Operativii Municipiul Targu-Secuiesc. 
(4) Plata se considera efectuatii la data inregistrarii surnei in contul concedentului. 
(5) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii, da dreptul concesionarului de 
a calcula dobanzi ~i penalitati conform prevederilor legale in vigoare. 
(7) In cazul neachitarii redeventei in terrnen rnai mare de 90 de zile de la data scadentei, prin simplul 
fapt al neexecutarii , contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesarii punerea in intarziere sau 
orice formal itate prealabi la. 

6.Garantia de buna executie pentru realizarea obligatiei reprezentand redeventa datrata 

Art. 9. - (1) In termen de (eel mult) 30 de zile de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii 
serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Reci concesionarul este obligat sa 
depuna cu titlu de garan!ie de buna executie o suma de ___ lei, la care se adaugii TVA., 
reprezentand redeventa datoratii concedentului estimatii pentru primele 3 !uni de activitate. 
(2) Concedentul are dreptul de a executa garantia de buna executie ori de cate ori concesionarul nu 
indepline~te obligatia de plata a redeventei in termen de 90 de zile de la data scadentei. 



(3) In termen de eel mult 30 zile lucratoare de la data executarii de catre concedent a garantiei de 
buna executie, concesionarul, sub sanctiunea 1ncetarii de drept a prezentului contract, este obligat sa 
constituie noua garantie de buna executie sau sa suplineasca diferenta, dupa caz. 

Art. 10. - Concedentul are dreptul sa execute garantia de buna executie 1n urmatoarele cazuri: 
a)concesionarul nu 1~i executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate 
prin prezentul contract; 
b) pentru a preleva penalitatile ~i sumele datorate de concesionar din neplata redeventei; 
c) concesionarul renunta la prestarea activitatii, caz 1n care acesta nu este exonerat ~i de plata unor 
daune-interese fata de concedent; 
d) pentru plata despagubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii cainilor fara 
stapan de pe domenil public ~i privat al Comunei Reci, stabilite prin hotarari ale instantelor de 
judecata, ramase definitive, emise in sarcina Comunei Reci. 

7. lndicatorii de performanta, cantitatca ~i calitatea serviciilor 

Art. 11. -(1) lndicatorii de performanta se regasesc 111 Anexa nr. 8 la Regulamentul serviciului pentru 
gestionarea cainilor tara stapan din comuna Reci. 
(2) lndicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de concesionar 111 asigurarea 
serviciului public de gestionare a cainilor rara stapan. 
(3) lndicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le 1ndeplineasca serviciul 
concesionat, avand 1n vedere: continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ; adaptarea 
permanenta la cerin\ele utilizatorilor; excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciul de 
gestionare a cainilor fara stapan; respectarea reglementarilor specifice din domeniul serviciului 
public de gestionare a cainilor rara stapan. 

8. Alocarea riscurilor 

Art. 12. - Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar. Acesta se obliga sa-~i asume toate 
riscurile organizarii activitatii serviciului, precum ~i raspunderea asupra desta~urarii activitatilor ce 
fac obiectul concesiunii. 

9. Tarife 

Art. 13. - (I) Concesionarul va presta serviciile la tarifele prezentate 111 oferta acceptata 111 urma 
licitatiei publice desra~urate. 
(2) Tarifele practicate pentru activitatile prevazute 111 prezentul contract sunt cele prevazute 111 caietul 
de sarcini, parte integranta din prezentul contract. 
(3) Operatorul are dreptul sa propuna beneficiarului, ajustarea pretului privind prestarea serviciului 
de gestionare a cainilor rara stapan in comuna Reci, ce se va putea realiza 1ncepand cu anul doi de 
contract conform clauzelor prevazute mai jos: 
a) pentru primele 12 luni de contract, tarifele sunt cele din oferta de tarife declarata ca~tigatoare, 
exprimata 111 lei ; 
b) prima ajustare se va putea realiza la 12 luni dupa semnarea contractului. Ajustarea preturilor 
unitare ofertate se va face pe baza indicilor de inflatie publicati de lnstitutul National de Statistica; 
(4) tarifele ajustate vor fi aprobate prin hotararea Consiliului Local, pentru care se va 1ncheia act 
aditional la contractul de delegare. 
(5) Formula de ajustare a pretului este: 
A_justarca rrctului :>C ,o lace nu mai rcpcdc de 12 luni de la ultima ajustarc a accstuia. 



Preful vaji ajustat anual, dupa primul an, in con.formitate cu formula de maijos: 
Pn = Pox I,, 
unde: 

P11 este preful (tariful) uni tar ajustat; 
n - !unite 13, 25, 3 7 ~; 49. 
Po este pre(ul (tariful) uni tar la momentul depunerii ofertei; 
In - lndicele lunar al prelurilor de consum - I PC Servicii de la INST/TUT UL NATIONAL DE 

STA TJSTICA pentru ultimele 12 !uni pe site hllp:/lstatistici. insse.roh hop/ -
Apoi se calculeaza 
/,,=/col /cu 
respect iv 
I,,= /col Ic25; I,,= lcol lc37; In= /col /c49; 

(6) Cantitati le din oferta financiara sunt estimate. concedentul i~i rezerva dreptul de a modifica aceste 
cantitati in functie de situatia existenta pe teren ~i a modificarilor/suspendarilor legislative, dar fara 
a depa~i valoare totala a contractului. 

10. Raspunderea contractuala 

Art.14. - ( I) Nerespectarea dovedita de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul 
contract atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. 
(2) Parte in culpa este obligata la plata penalitatilor, precum ~i la despagubiri, 'in functie de prejudiciul 
produs, iar daca acestea nu acopera integral prejudiciul, pentru partea neacoperita este obligata 
suplimentar la plata de daune-interese. 

11. Sanctiuni ~i penalitati 

Art. 15. - (I) Pentru 'incalcari ale conditiilor de executie a operatiunilor de gestionare a cainilor rara 
stapan. concesionarul va ti sanctionat dupa cum urmeaza: 
a)neefectuarea capturarii cainilor rara stapan, la so licitarea concedentului , 111 termen de maxim 48 h 
de la data comunicarii sau 'in termen de 24 de ore 'in cazul urgentelor se sanqioneaza cu 5% din 
contravaloarea prestatiei executate de la data comunicarii ~i pana la executarea efectiva; 
b)neefectuarea succesiva pe o perioada de 3 luni de zi le a mai mult de 10 solicitari ale concedentului 
atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea 111 'intarziere sau 'indeplinirea 
vreunei formalita\i prealabile; 
c)nerespectarea conditiilor sanitar-veterinare de desra~urare a activitatilor de gospodarire a cainilor 
fara stapan, atrage dupa sine sanqiuni din partea concedentului 'in temeiul legislatiei specifice. 

(2) Operatorul este direct raspunzator pentru plata despagubirilor/daunelor solicitate de catre 
persoanele fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii cainilor rara stapan de pe domeniul 
public ~i privat al comunei Reci stabilite prin hotarari definitive ale instantelor de judecata. 

12.Forta majora 

Art. 16. - (I) Niciuna dintre pa11ile contractante nu raspunde de neexecutarea la tennen sau/~i de 
executarea in mod necorespunzator, total sau partial a oricarei obligatii care 'ii revine 'in baza 
prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei 
a fost cauzata de forta majora; 

(2) Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu 1nceteaza, partile 
au dreptul sa-~i notifice 'incetarea de plin drept a prezentului contract deconcesiune rara ca vreuna 
dintre ele sa pretinda plata niciunei despagubiri. 

(3) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta parte 'in termen de 48h 
producerea evenimentului ~i sa ia toate masurile posibile 'in vederea limitarii consecintelor lui; 



(4) lntarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage 
pentru niciuna din parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului de 
concesiune va Ii prelungita cu perioada pentru care a fost invocata ~i acceptata forta majora. 

13. Conditii de redefinire a clauzelor contractuale 

Art. 17. - Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat 
'intre partile contractante, aprobat prin Hotarare al Consiliului local al comunei Reci. 

Art. 18. - Contractele de concesiune pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire 
astfel 
(I) atunci cand sunt 'indeplinite, 'in mod cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) devine necesara achizitionarea de la concesionarul initial a unor servicii suplimentare, care nu 
au fost incluse 'in contractul de concesiune initial, dar care au devenit strict necesare 'in vederea 
'indeplinirii acestuia; 

b) schimbarea concesionarului este imposibila. 
Schimbarea concesionarului este imposibila atunci cand sunt 'indeplinite, 1n mod cumulativ, 
urmatoarele conditii: 
• schimbarea concesionarului nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum 
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau 
instala\iile existente, achizitionate 'in cadrul contractului de concesiune initial ; 
• schimbarea concesionarului ar cauza entitatii contractante dificultati semnificative sau 
cre~terea semnificativa a costurilor. 
c) un nou concesionar 11 inlocuie~te pe eel caruia entitatea contractanta i-a atribuit initial concesiunea 
de servicii , 1n una dintre urmatoarele situatii: 
I) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta; 
2) drepturile ~i obligatiile concesionarului initial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate 
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, 
inclusiv prin fuziune ori divizare de catre un alt operator economic care 'indeplinqte criteriile de 
calificare $i de selectie stabilite initial , cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte 
modificari substantiale al~ contractului de concesiune $i sa nu se realizeze cu scopul de a eluda 
aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege; 
3) 1ncetarea anticipata a contractului de concesiune $i a cesiunii contractelor 'incheiate cu 
subcontractantii de catre concesionarul principal al entitatii contractante, ca urmare a unei clauze de 
revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta 
(2) atunci cand sunt 'indeplinite. 'in mod cumulativ, urmatoarele conditii: 
a) modificarea a devenit necesara 'in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care 
actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sale prevada; 
b) modificarea nu afecteaza caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii; 
c) 1n cazul 'in care modificarea nu implica o cre~tere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea 
concesiunii initiale 
in cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea contractanta, cre~terea valorii nu poate 

depa~i I 0% din valoarea concesiunii de servicii initiale. Daca autoritatea contractanta efectueaza mai 
multe modificari succesive, acestea nu pot depa$i, cumulat, o majorare cu peste I 0% din valoarea 
concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii initiale. 
(3) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale. 
0 modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerata modificare 
substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, caracterul concesiunii devine substantial diferit fata 
de eel al concesiunii 'incheiate initial. Este considerata modificare substantiala orice modificare care 
'indepline$te eel putin una dintre urmatoarele conditii: 



a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse 1n procedura de atribuire initiala, ar fi 
permis seleqia altar candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea 
acceptata initial ori ar ft atras ~i alti participanti la procedura de atribuire; 
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de concesiune 111 favoarea 
concesionarului ~i/sau alocarea riscurilor 1ntre parti 1ntr-un mod care nu a fost prevazut in 
concesiunea de lucrari sau in concesiunea de servicii initiala; 
c) modificarea extinde in mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrari sau al 
concesiunii de servicii; 
d) un nou concesionar inlocuie~te concesionarul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la art. I 05 
din Legea nr. 100/2016, cu modificari le ~i completarile ulterioare; 
(4) atunci cand sunt 1ndeplinite, 111 mod cumulativ, urmatoarele conditii: 
a) valoarea modiftcarii este mai mica decat pragul valoric prevazut pentru procedura de achizitie 
aplicata; 
b) valoarea modificarii este mai mica de I 0% din valoarea concesiunii initiale de lucrari sau a 
concesiunii initiale de servicii. 
(5) \foditicarca cnntr:11.:tului de conce::,iunc nu poate aducc atingcre caracterului general al 
com:esiunii de s.crvicii. 
In cazul 111 care se efectueaza mai multe modificari succesive. valoarea modificarilor se va detennina 
pe baza valorii globale nete a respectivelor modificari succesive. Pentru calcularea valorii modificarii 
se va utiliza valoarea actualizata, care reprezinta valoarea calculata 111 funqie de rata medie a inflatiei 
publicate de lnstitutul National de Statistica. 
(6) Orice modificare a unui contract de concesiune 111 cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat 
in cazurile ~i conditiile prevazute, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, 111 
conformitate cu dispozitiile legii.(7) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (5), entitatea 
contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de concesiune initial. 

Art. 19. - Contractul poate fi modificat in cazul 111 care orice prevederi ale acestuia devin discordante 
cu reglementarile 111 domeniu din legislatia nationala sau legislatia comunitara, cu mentinerea 
echilibrului contractual. 

14. Clauze privind mentinerea echilibrului contractual 

Art. 20. - (1) Partile vor urmari permanent mentinerea echilibrului contractual al delegarii gestiunii 
serviciului. 
(2) Raporturile contractuale dintre concedent ~i concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului 
financiar al delegarii 1ntre drepturile care ii sunt acordate concesionarului ~i obligatiile care ii sunt 
1mpuse. 
(3) Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cre~terea sarcinilor legate de executia oobligatiilor sale, 
daca aceasta cre~tere rezulta 111 urma unui caz de forta rnajora. 

15. incetarea contractului 

Art. 21. - Prezentul contract de delegare a gestiunii 1nceteaza 111 urrnatoarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, 111 scris, prelungirea acestuia in 
conditiile legii; 
b) in cazul 111 care concesionarului ii sunt retrase autorizatiile legate necesare desra~urarii activitatii; 
c) in cazul in care interesul national sau local o irnpune, prin denuntarea unilaterala de catre 
concedent, rara plata unei despagubiri; 
d) 111 cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre parti sau a constatarii unor abateri grave ale 
concesionarului , prin reziliere unilaterala, cu plata unei despagubiri; 
e) in cazul lichidarii concesionarului; 



f) 'in cazuri de forta majora sau caz fortuit, cand concesionarul se afla 'in imposibilitatea de a continua 
contractul , prin renuntare, fara plata unei despagubiri: 
g) in cazurile prevazute la att. 8 alin. (7), art. 15 alin. (I) lit. ,.b" din prezentul contract; 
h) in cazul 'incalcarii de catre concesionar a obligatiilor prevazute la art. 7 lit. ,,m'' din prezentul 
contract. 
Art. 22. - Concedentul are dreptul de a denunta unilateral contractul de concesiune, 'in perioada de 
valabilitate a acestuia, 'in una dintre urmatoarele situatii: 

a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la 
art. 79-81 din Legea nr. I 00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit concesionarului respectiv, avand 'in vedere o incalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
Art. 23. - Neexecutarea succesiva, pe o perioada de 2 !uni a mai mult de 20 % din volumul/cantitatea 
lucrarilor delegate, specifice gestionarii cainilor fara stapan, da dreptul concedentului sa procedeze 
la desfiintarea acestuia de drept, fara punerea 'in intarziere ~i fara interventia instantei de judecata, cu 
plata penal itati lor. 

16. Litigii 

Art. 24. - Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice ne'intelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 'indeplinirea 
contractului; 
Art. 25. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea ~i incetarea contractului de 
delegare a gestiunii se solutioneaza de instanta de contencios administrativ de pe raza in care are 
sediul concedentul. 

17. Dispozitii finale 

Art. 26. - Orice comunicare 'intre parti , referitooare la 'indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
Art. 27. - (I) Prezentul contract are ca anexe urmatoarele: 
Caietul de sarcini privind delegarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan. in Comuna 
Reci prin concesiune; 
Regulamentul de organizare ~i functionare al serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan 
'in Comuna Reci; 
(2) Anexele identificate la alin. (I) sunt parte integranta din prezentul contract. 
Art. 28. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
Art. 29. - Clauzele prevazute in prezentul contract se completeaza cu prevederile Caietul de sarcini 
privind delegarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, in Comuna Reci, judetul 
Covasna, prin concesiune ~i ale Regulamentului de organizare ~i functionare al serviciului public 
pentru gestionarea cainilor fara stapan 111 Comuna Reci, judetul Covasna. 
Art. 30. - Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnarii lui. 
Art. 31. - Co ntractul va ft interpretat conform legislatiei din Romania. 

Semnand prezentul contract, azi ............. , parti le confirma ca au luat act de toate prevederile lui 
~i le accepta 111 total itate. 

Concedent Concesionar 


