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RoMANIe
IUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL CQMUNEI BIXAD

p rivin d ap rob are a,." u" ilLf tllli.tJi"';f h:,r s ervi cii avan cr c a ob ie c t
recoltarea exemplarelor din speciile de fauni silbatici, a pisicilor qi a ciinilor hoinari

intrate in intravilanul comunei Bixad, judeful Covasna

Consiliul Local al Comunei Bixad,
intrunit in gedinfa ordinard din data de 18 mat2020;
analizAnd Referatul de aprobare al Prirnarului comunei Bixad cu privire la

aprobarea rnodelului de contract de prestXri servicii avAnd ca obiect recoltarea
exemplarelor din speciile de faund sdlbaticd, a pisicilor si a cAinilor hoinari intrate in
intravilanul comunei Bixad, judeful Covasna;

avAnd in vedere:
- Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Bixad;
- Ilaportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliulr-ri Local al Comunei

Bixad;
luAnd in considerare:
- art. 34 alin. (1) din Legea nr. 40712006 vAnXtorii qi a protecfiei fondului cinegetic,

cu modificXrile gi completirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 9812076 privind achizifiile publice, cu modificirile qi

completirile ulterioare;
- prevederile I{otirArii Guvernului nr. 39512016 privind aprobarea Normelor

rnetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
public5/acordului-cadru clin Legea nr. 9812076 privind achizitiile publice, cll
modificirile gi completdrile ulterioare;

in baza art.729 alin. (2) lit. c) 9i in temeiul art.1.39 aIin. (1) 9i art. 196 atin. (1) tit. a)

din Ordonanta de Urgen!5 a Guvernului nr. 571201.9 privind Codul administrativ, ctr

modificirile gi completXrile ulterioare

HOrAnAgru:

Art. 1. Se solicitd incheierea unui contract de prestdri servicii, intocmit in condiliile
legii qi cu respectarea prevederilor legale in domeniul achiziliilor publice, care sd aibd ca

obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faund silbatici a pisicilor gi a cAinilor
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hoinari intrate in intravilanul comunei Bixad, judeful Covasna de cdtre gestionarii
fondurilor cinegetice limintrofe.

Art. 2. Se mandateazd, Primarul Comunei Bixacl, dl. B6cs M6rton Csaba, sd incheie
contractttl de prestdri de servicii in sensul celor menfionate la art. 1 din prezenta
hotdrAre, cr-r titularii fondurilor cinegetice limintrofe pe care le identificd.

Art. 3. Se aprobX modelul-cadru al contractului de prestiri servicii avAnd ca obiect
recoltarea exemplarelor din speciile de faunX s5lbaticd a pisicilor gi a cAinilor hoinari
intrate in intravilanttl comunei Bixad, jr-rdeful Covasna conform anexei car.e face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotXrAri se insdrcineazd Primarul
Comunei Bixad qi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bixad.

Comuna Bixad, la 18 mai 2020

Pregedinte de gedinfi,
Bo6r RozAlia. Contrasemneaz6,,

Secretar general al comunei
POST VACANT

A
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Anexi la Hotdrirea Consiliu

Contract- cadru de prestiri servicii nr. l.

privind recoltarea exemplarelor din speciile de faund silbatici, a pisicilor si a cAinilor
hoinari din perimetrul intravilan al comunei Bixad, judeful Covasna

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 40712006 privind vAndtorii gi a protec[iei
fondului cinegetic, cu modificdrile gi completirile ulterioare precurn si Legea nr.1Zl202O pentru
rnodificarea gi completarea Legii vAr-ritorii gi a protecliei fondului cinegetic nr.40712006,
prevederile Legii nr' 98120L6 privind achiziliile publice, cg modificdrile si completirile
ulterioare; prevederile HotdrArii Guvernului nr. 3g512076 privind aprobarea Normelor
rnetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului cle achizitie
ptrblic5/acordului-cadru cliu Legea nr. 9812016 privinc{ achizitiile publice, cu rnociificlrile si
cornpletdrile ulterioare.

I. Plrfile contractante:

1,. Consiliul Local al Comunei Bixad cu sediul in Comuna Bixad, nr. 558, cod pogtal
5271.L6, judepl Covasna, reprezentat legal de primar Bics Mirton Csaba, in calitate de
achizitor,

sediul

SI

2.
It1CU

Care gestioneazi fondul cinegetic reprezerr tat/i lega I

in calitate de prestator de servicii,

Convin de cotnun acord, iucheierea prezenfului contract de prest.iri servicii, astfel:

II. Obiectul gi scopul contractului:

Art. L. obiectul prezentului contract il reprezintd recoltarea de citre a
exemplarelor din speciile de fauna sdlbatici, a pisicilor gi a cAinilor hoinari intrate in intravilanul
UAT Cornuna Bixad, in conditiile previzute de art.34 alin. (1) din Legea nr.40712006 - a
vAnitorii gi protecfiei fondului cinegetic cu modificirile gi completdrile utterioare.
Att. 2. Scopul contractului il reprezintl prevenirea proclucerii unor daune importalte i1
interesul sdndtifii si securitdtii publice sau pentru alte ratiuni cle interes public major cle pe
teritoriul UAT Comuna Bixad descris mai sus.

prin
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ilI. Durata contractului

Art. 3. Prezentul contract de prestiri cle servicii se incheie pentru o perioacl.l cie -- ani, ctr
posibilitatea prelungirii succesive a acestuia prir-r act aditional, Ia cererea oricdreia clintre pirti.

IV. Preful contractului

Art. 4. Contravaloarea serviciilor prestate pentrn recoltarea exernplarelor de vAnat nu va depdgi
Iei/exernolar.,I

Art.5. Decontarea serviciilor prestate se va face nurnai inbaza unei dovezi prealabile efectrratX
din partea prestatorului de servicii care sd ateste intreprinderea actiunii, respective un proces-
verbal de realizare a acestuia, gi modalitatea de realizare a acfiunii care va cuprinde qi numlrul
de persoane participante la acfiune.
Art. 5. Plata serviciilor se va realiza pebaza facturii fiscale ernisi de prestatorul c{e servicii.

V. Drepturile qi obligafiile pdrfilor contractante

Art. 7. Drepturile achizitorului sunt urmitoarele:
a) sd solicite prestatorului de servicii indepdrtarea/recoltarea speciilor de fauna sdlbatici, a

pisicilor qi a cAinilor hoinari intrate in intravilanul UAT Comuna Bixad, ori de cAte ori
este necesar;

si solicite, in orice moment al unei actiuni in desfdgurarea conform prezentului contract
date gi informafii despre modalitatea de realizare a acesteia;
sX nu achite contravaloarea serviciilor prestate decAt in urma emiterii facfurii fiscale gi a
prezentXrii unor docutneute justificative care sd ateste efectuarea si modalitatea de
efecfuare a acfiunii;
achizitorul nu rdspunde de incilcarea prevederilor legale de c5tre prestatorul cle servicii
in ceea ce privegte recoltarea speciilor de faund s5lbaticd, a pisicilor si a cAinilor hoinari
intrate in intravilanul UAT Comuna Bixad gi nici de eventuale prejudicii, de orice naturi,
cauzate in considerarea aducerii la indeplinire a obiectului contractului.

Art. 8. Obligaliile achizitorului sunt urmdtoarele:

a) sI ingtiinfeze, in regirn de urgenfd, reprezentantii prestatorului, cu privire la existenfa

situafiilor de intrare in intravilanul UAT Comuna Bixad a unor exemplare apartinAnd
speciilor de faund sdlbaticd, a pisicilor si a cAinilor hoinari cu indicarea zonei in care s-a

semnalat prezenfa acestora;

b) sd sprijine prestatorul de servicii pentru realizarea actiunilor i::rtreprinse in vederea
indepdrtirii/recoltdrii speciilor de faund sdlbaticd, a pisicilor gi a cAinilor hoinari intrate
in intravilanul UAT Comuna Bixad, sens in care va informa populatia prin mijloace de

b)

c)

d)
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comunicare cu Privire la datele gi orele desfigurXrii actiunilor gi va securiza zonele

vizate;

c) sd achite contravaloarea serviciilor prestate in cuantumul prevdzut la Cap. IV din
prezenful contract;

Art. 9. Drepturile prestatorului de servicii sunt urmdtoarele:

a) sd solicite sprijinul achizitorului in vederea indeplinirii actiunilor care fac obiectul
prezenfului contract;

b) sd solicite .contravaloarea serviciilor prestate la finalizarea efectivd a acfiunilor
intreprinse in conformitate cu prevederile prezentului contract gi doar dupd emiterea
facturii fiscale gi prezentarea documentelor justificative ale realizdrii acfiunii;

Art. L0. Obligafiile prestatorului de servicii sunt urmXtoarele:v, I-

a) sd declare, in scris, la data intreprinderii unei acfiuni in baza prezer-rfului contract, ci
este gestionarul fondului cinegetic limitrof UAT Comuna Bixad
si are aprobirile legale privind cota de recoltare a exemplarelor din speciile de faund
sdlbatici,a pisicilor Ei a cAinilor hoinari;

b) sd ia toate mdsurile gi sd depund diligenfele necesare ce cad in competenla sa pentru
realizarea obiecfului prezentului contract;

c) sd intreprindd acfiunile ce fac obiectul prezentului contract, prin mijloace specifice,
' cu personal calificat, instruit gi autorizaf cu respectarea dispoziliilor legale in

materie, prestatorul urmAnd si rdspundd i:r cazul incdlcdrii acestor dispozifii;
d) sd solicite gi sX oblini avizele gi autorizafiile legale de la factorii decizionali cu

competenti in domeniu;

e) sd respecte regimul legal al folosirii armelor si munitiilor;
,A. 0 sd notifice motivat imposibilitatea execut5rii unor acliuni in baza prezentului

contract in cazurile in care se impune;

g) sd transmitd achizitorulu, dupd fiecare actiune realizatd,, procesul-verbal precum si

orice alte documente justificative care atesti modalitatea si finalitatea mdsurilor
intreprinse;

h) si desfdgoare actiunile intreprinse in condilii de securitate, asigurAnd protectia
persoanelor si a bunurilor din zonele limitrofe celei de acfiune;

i) s[ rdspundi pentru eventualele prejudicii cauzate achizitorului/terfei persoane in
considerarea aducerii la indeplinire a obiectului prezenfului contract;
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i) sd Pune la dispozifie un numir de telefon care si poatd fi apelat la nevoie pentru
semnalarea situaliilor care necesitd interventie conform prevedbrilor prezenhllui
ontract.

VI. incetarea contractului

Art. 1L' incetarea prezentului contract se va realiza in urmdtoarele condifii:

a) la expirarea cluratei conkactului, dacl nu se solicitl prelungirea acestuia cle niciuna
dintre pdrfile contractante;

b) prin reziliere, cu notificare prealabili, transmisX de partea interesatd, dacd una din pdrli
nu igi executd in mod culpabil obligaliile stipulate in prezentul contract;

c) prin acordul de voinld al pdrlilor exprimat in scris;

d) prin denuntare unilaterali manifestatd de oricare clintre pdrfi in baza unei notificdri
prealabile formulatd de partea interesatd cu 30 de zile inainte cle data la care se soliciti
denuntarea;

e) prin reorganizarealdizolvarea/incetarea activitdtii prestatorului de servicii.

A

VII. Dispozilii finale

Art. L2. Prevederile prezentului contract se completeazd, d.acd, este cazul, cu dispozitiile
Codului Civil, precum gi cu actele norrnative in materie in vigoare.

Art.13. Prezentul contract de prestdri servicii poate fi prelungit, cu acordul pdrtilor, prin
incheierea unui act aditional, pe o duratd cel mult egali cu cea inifiald.

Art. 14. Eventualele titigii in leg[turi cu prezentul contract se vor soluliona pe cale amiabild,
in caz contrar urmAnd a fi solutionate de instantele de judecati competente.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doud ) exemplare originale, cAte unul pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

CONSILIUL TOCAL AL COMUNEI BIXAD

PRIMAR

Biics M6rton Csaba


