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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.2446/11.05.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de permanenfa/intervenfie 

imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun din 
intravilanul comunei Reci, judeful Covasna 

Tinand cont de faptul ca atacurile cauzate de ur~i s-au 1nmultit 1n ultima perioadii, din 
cauza suprapopuliirii acestei specii 1n judetul Covasna, prin Ordonanta de Urgentii nr. 81/2021 
s-a statueazii necesitatea asiguriirii unui cadru legislativ adecvat pentru interventia imediatii 1n 
cazul situatiilor critice generate de animalele siilbatice care pun 1n pericol viata sau integritatea 
corporalii a persoanelor. 

Este necesara punerea 1n concordanta a prevederilor mai multor acte normative 
specifice domeniilor sanitar-veterinar, cinegetic, precum ~i celui referitor la regimul armelor ~i 
munitiilor pentru crearea cadrului legal 1n vederea asiguriirii riispunsului prompt ~i eficient 1n 
cazul situatiilor de rise generate de atacul exemplarelor de urs. 

Ordonanta de Urgenta nr. 81 /2021 prevede 1n art. 2 alin. (1) prevede urmiitoarele : 

" (l )In vederea punerii 1n aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta ~i 
pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, relocarea ori extragerea prin 
'impu~care a exemplarelor de urs, unitatea administrativ - teritorialii poate 'incheia contract de 
prestiiri servicii de permanenta/interventie imediatii pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun cu gestionarul, cu respectarea legislatiei din domeniul achizitiilor 
pub lice." 

Comuna Reci are un contract de prestari servicii 1ncheiat pentru aqiunile de interventie 
imediatii pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 
persoanelor ~i bunurilor acestora, 1n intravilanul localitatilor, cu AJVPS Covasna. 

Prestatorul nu poate acoperi tot intravilanul comunei Reci, astfel este necesarii 
1ncheierea a 1nca unui contract cu un alt prestator. Propun \'ncheierea contractului de prestiiri 
servicii pentru actiunile de interventie imediatii pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor ~i bunurilor acestora, 1n intravilanul localitatilor, 
cu AJVPS Covasna cu ASOCIATIA DEV ANATOARE HARGHlTA SUD. 

Tinand cont de aspectele prezentate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotiirare 
elaborat 1n acest sens. 

Primar, 

DOMBOr:;:-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.2447/11.05.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de permanenta/interventie imediata 

pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun din intravilanul comunei 
Reci, judetul Covasna 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, in ~edinta ordinara din data de 
13 mai 2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul primarului comunei Reci nr. 2446/11.05.2022 prin care se propune 

aprobarea modelulului de contract de prestari servicii de permanenta ~i interventie imediata 
pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor ~i 
bunurilor acestora; 

- Raportul de specialitate nr.2448/11.05.2022 al Viceprimarului comunei Reci; 
- Aviz favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al com. Reci; 
in conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (1), art. 13, art. 15-16 ~i anexa nr. 1 din O.U.G. nr. 81/2021 privind aprobarea 
metodelor de interventie imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplalelor de 
urs brun asupra persoanelor ~i bunurilor acestora in intravilanul localitatilor, precum ~i pentru 
modificarea ~i completarea unor acte normative; 
- art. 1 ~i anexa nr. 1 din Ordinul MMAP 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 modalitatii de acordare a costurilor de intretinere a 
puilor de urs relocati; 
- art. Jl'' l alin. (2), art. 34 alin. (1) din Legea nr. 407/2006 a vanatorii ~i protectiei fondului 
cinegetic, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit h, 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 administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARASTE 

Art. 1. - Se aproba Contractul de prestari servicii pentru asigurarea serviciilor de 
permanentafinterventie imediata asupra speciei de urs brun, efectuata in intravilanul comunei 
Reci, incheiat intre Comuna Reci in calitate de achizitor ~i GESTIONARUL FONDULUI 
CINEGETIC - ASOCIATIA DE VANATOARE HARGHITA SUD in calitate de prestator, 
conform anexei la prezenta hotarare din care face parte integranta. 

Art. 2. - Se mandateaza Comuna Reci, reprezentata prin primar, sa incheie contracte de 
prestari servicii de permanenta ~i interventie imediata pentru prevenirea ~i combaterea 
exemplarelor de urs brun din intravilanul comunei Reci, judetul Covasna. 

Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire ale prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul comunei Reci ~i Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Reci. 

Initiator 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

loJ Avlzat pentru lagalltat~ 
Data .. L\ . .-.QS.:.2.'0.2.L 
Secretar general al comunei 

t0U. 
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Anexa la HCL or. ------

COMUNARECI 
Nr. ____ / ____ _ 

GESTIONAR FOND CINEGETIC 
ASOCIATIA DE VANA.TOARE HARGIDTA SUD 

Nr. ____ / ____ _ 

CONTRACT DE PRESTA.RI SERVICII 
de permanenfa/intervenfie imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun 
Nr . .......... / ............. 2022 

Prezentul contract se incheie in temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) 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 normative, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Articolul 1 Parfile contractanteAutoritatea contractanta: 
Primaria/UAT Comuna Reci, cu sediul in com. Reci, sat Reci, str. Principala nr.268, telefon 
0267-373803, fax 0267-373803, cod de inregistrare fiscala 4404311, cont nr. 
RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Mun.Sfantu Gheorghe, reprezentata prin 
primar, Dombora Lehel-Lajos, in calitate de Achizitor, 
~i 
Gestionar fond cinegetic ASOCIATIA DE V ANA.TOARE HARGHITA SUD, cu sediul in 
localitatea Sfantu Gheorghe, str. Varadi J6zsef nr. 17, judetul Covasna, telefon 0267351442, 
fax 0267351442, cod de inregistrare fiscala 27288542, cont nr. 
RO42UGB 10000522000626RON deschis la Garanti Bank, reprezentat prin SARK.ANY 
ARP AD, in calitate de Prestator. 

Articolul 2 Definitii 
in prezentul contra~t, 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 
pre stator; 
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 indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, 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 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 ii reprezinta asigurarea de servicii de permanenta ~i 
interventie imediata asupra speciei urs brun, efectuata in intravilanul localitatilor. 
3.2. Activitatea Prestatorului se desfa~oara in conformitate cu prevederile Ordonantei de 
urgenta a Guvemului nr. 1415/2021 . 



Articolul 4 Durata contractului 
4.1. Prezentul contract se 'incheie pe o perioada de 1 an ?i intra 'in vigoare la data semnarii. 
Aceasta perioada se poate prelungi prin act aditional semnat de catre ambele parti. 

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 Preful ~i modalitatea de plata 
6 .1 . Tariful convenit pentru serviciile de interventie este de: 
A) - 400 lei/interventie- tarife de alungare prin diverse mijloace, 
B) - 400 lei/interventie - tarif relocare + 300 lei/exemplar/100 km., 
C) -400 lei/interventie - tarifimpu~care + 500 lei/exemplar (impu~care) + 200lei/exemplar 
(manipulare exemplar) 
D) - 1000 lei/luna - contract de prestari servicii, 
la care se adauga TVA, daca este cazul. 

Plata se va efectua 111 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 preµilui 
contractului. Pentru plata cu intarziere fat]. de termenul scadent al facturilor emise 111 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 
fast emise de catre autoritati acte administrative care au ca obiect cre?terea/diminuarea 
costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului ~i /sau doar in masura strict 
necesara pentru acoperirea costurilor salariale. 

Articolul 7 Obligafiile partilor 
7.1. Obligatiile Prestatorului: 
a) Prestatorul este licentiat de Ministerul Mediului , Apelor ?i Padurilor 'in baza Licentei nr. 
311 /2010 ~i are incheiat contract de gestionare a fondului cinegetic: ......... . ... . .. ....... ..... .. .. . 

···· ·· ··· ·················· ····· ······· ··································· ·· ···········································································, 
b) Prestatorul este deservit de o echipa formata din personal specializat care asigura 
permanenta, nurnarul membrilor echipei fiind proportional cu dimensiunile ~i complexitatea 
activitatii pentru care se solicita interventia, pe toata durata prezentului contract; 
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, 
respectiv reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale, ai personalului unitatilor specializate 
de jandarmi, medicul veterinar, ~i stabile~te natura interventiei; 
f) dupa finalizarea interventiei, completeaza raportul de eveniment; 
g) nu parasqte locul evenimentului pana la solutionarea acestuia ~1 informeaza Achizitorul 
despre eveniment ~i modul de solutionare. 
7.2. Obligatiile Achizitorului: 
a) contacteaza Prestatorul ?i convoaca echipa de interventie constituita la nivel local, aflata eel 
rnai aproape de zona de interventie; 
b) comunica Prestatorului toate informatiile pe care le detine, necesare des:fa?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/Rezilierea contractului 
8.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 3 ani calendaristici $i intra in vigoare la data 
semnarii, cu posibilitatea prelungirii prin incheierea unui act aditional semnat de ambele pa.qi. 
8.2. incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele situatii: 
a) prin acordul scris al paqilor, inainte de termenul prevazut, in baza unor motive temeinic 
justificate, cu conditia in$tiin¢rii in scris cu eel putin 30 de zile inainte de data renunta_rii; 
b) la expirarea termenului; 
c) prin rezilierea contractului pentru cauza de neexecutare; 
d) prin aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului 
contract. 

Articolul 9 Forta majora 
9.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
9.2. Forta majora exonereaza paqile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
9.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a foqei majore, dar :fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau paqilor pana la aparitia acesteia. 
9.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pa.qi, 
imediat $i in mod complet, aparitia cazului de for¢ majora $i sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

Articolul 10 Notificari 
10 .1. in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 
celeilalte pa.qi este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prezent(a) in partea 
introductiva a prezentului contract. 
10.2. Schimbarile datelor de contact/corespondenta ale paqilor contractante, necomunicate de 
aceste,_a, nu pot fi imputabile partii adverse. 
10.3. In cazul in care notificarea se face prin po$ta, ea va fi transmisa prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire $i se considera primita la data mentionata de oficiul 
PO$tal primitor. 
10.4. Refuzul primirii notificarii pe cale p0$tala $ilsau prin curier de oricare dintre paqile 
contractante nu va putea fi invocat de aceasta ca motiv de neindeplinire a procedurii. 
10.5. Notificarile verbale nu vor fi luate in considerare de niciuna dintre pa.qi, daca nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
10.6. ln$tiintarile $i notificarile vor fi transmise la adresele de maijos: 
catre Achizitor: PRIMA.RIA/COMUNA RECI, SAT.REC!, STR. PRINCIPAL.A :NR.268, JUD. 
COVASNA:email - primariareci@gmail.com 
catre Prestator: ASOCIA TIA DE V ANA TO ARE HARGHIT A SUD, SF. GHEORGHE, STR. 
V ARADI JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA; 

Articolul 11 Solufionarea litigiilor 
11.1. Paqile convin ca toate neintelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind 
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila, in termen de 15 
zile lucratoare de la intervenirea acestora. 
11.2. Daca achizitorul $i prestatorul nu reu$esc sa rezolve in mod amiabil divergentele 
contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatore$ti competente din Romania. 
Articolul 12 Limba care guverneaza contractul 
12.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
Articolul 13 Legea aplicabila contractului 
13.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 



Articolul 14 Dispozifii finale 

14.1. Modificarea prezentului contract se face prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. Orice modificare a datelor de contact din preambulul contractului se va aduce la 
cuno~tinta celeilalte parti in termen de maximum 24 de ore. 
14.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor ~i inlatura orice alta intelegere verbala dintre 
acestea, anterioara sau ulterioara focheierii lui. 
Prezentul contract se incheie la sediul Achizitorului azi, ................................. ...... , in 3 (trei) 
exemplare, din care unul a fost inmanat Prestatorului, iar celelalte 2 ( doua) raman la autoritatea 
contractanta. 

Achizitor, 

UATCOMUNARECI 

PRIMAR 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Prestator, 

ASOCIA'.flA DEV ANATOARE 
HARGHITASUD 

Reprezentant, 

sARKANYARPAD 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
VICEPRIMAR 

NR.2448/11.05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de permanenta/interventie 

imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de ors brun din 
intravilanul comunei Reci, judetul Covasna 

In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (5) din Ordonata de Urgenµ a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile ~i completarile ulterioare in urma 
analizarii proiectului de hotarare putem constata urmatoarele: 

Tinand cont de faptul ca atacurile cauzate de ur~i s-au inmultit in ultima perioada in 
judetul Covasna, din cauza suprapopularii acestei specii. 

Ordonanta de Urgenta nr. 81/2021 in preambul statueaza necesitatea asigurarii unui cadru 
legislativ adecvat pentru interventia imediata in cazul situatiilor critice generate de animalele 
salbatice care pun in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. 

Ordonanta de Urgenta nr. 81/2021 prevede in art. 2 alin. (1) prevede urmatoarele: 

"(l)ln vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta ~i pentru 
asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, relocarea ori extragerea prin impu~care 
a exemplarelor de urs, unitatea administrativ - teritoriala poate incheia contract de prestari 
servicii de permanenµ/interventie imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun cu gestionarul, cu respectarea legislatiei din domeniul achizitiilor 
pub lice." 

Propun adoptarea proiectului de hotarare sus-mentionat in forma initiata de di. Primar. 

VICEPRIMAR, 
PETER Iosif-Enric 

Y1 

\ '· 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

CONSILruL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, administrarea 
domeniului public §i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii pub/ice si a 

drepturilor cetatenilor 
Nr. J~9>u o~.o5. ~o~~ 

AVIZ 
privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de permanenfa/interventie 

imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun din 
intravilanul comunei Reci, judeful Covasna 

Comisia noastra de specialitate, intrunita in ~edinta sa, luand in discutie proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de 
permanenµi/interventie imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de urs 
brun din intravilanul comunei Reci, judeµil Covasna, constata urmatoarele: 

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de 
Urgenta 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 cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

S-a constatat ca proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile legale 
~i au fost respectate conditiile de forma ~i de fond. 

Pentru aceste considerente, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (4) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, comisia de specialitate aleasa in domeniu. 

A VIZEAZA. FAVORABIL 

proiectul de hotarare impreuna cu anexele la proiectul de hotarare, ~i ii propune spre 
dezbaterea ~i aprobarea consiliului local, in forma in care a fost elaborat ~i prezentat. 

PRE~EDINTE 

M6diK6r<lh ~ 



,------

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanJe, 
agricultura, gospodarire comunala, protecJia mediului, comerJ $i turism 
NrJ~!.[ din ./3.,tJ.f..1.o~ 

Raport al comisiei de specialitate 
priviod aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de permanenfa/ioterventie 

imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de ors brun din 
intravilanul comunei Reci, judetul Covasna 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a 
constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
referatul de aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 
propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 


