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RoMANra
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

uorAnAREA Nr. 4slzozo
privind revocarea parliali qi modificarea HotirArii Consiliului local al comunei Bixad

w.3'1,12020 privind aprobarea modelului de contract de prestiri servicii avAnd ca
obiect recoltarea exemplarelor din speciile de fauni silbatici, a pisicilor gi a cAinilor

hoinari intrate in intravilanul comunei Bixad, judeful Covasna

Consiliul Local al Comunei Bixad,
intrunit in gedinla ordinard din data de 28 iulie 2020;
analizAnd Referatul de aprobare al Primarului comunei Bixad cu privire Ia revocarea
parfiali gi modificarea HotdrArii Consiliului local al comunei Bixad nr.31,12020 privind
aprobarea modelului de contract de prestdri servicii avAnd ca obiect recoltarea
exemplarelor din speciile de faund sdlbaticd, a pisicilor qi a cAinilor hoinari intrate in
intravilanul comunei Bixad, judeful Covasna;
avAnd in vedere:

- Raportul de specialitate alViceprimarului comunei Bixad;
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bixad;

luAnd in considerare:
- art. 59 din Legea nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru

elaborarea, actelor normative, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
inbaza art. 129 alin. (14) 9i in temeiul art. 139 alin. (1) gi art. 196 alin. (1) lit. a) din

Ordonanfa de Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

uorAnAgrr:

Art. 1. Se aprobd revocarea art.1" din HotirArea Consiliului Local al comunei Bixad
nr.3U2020 privind aprobarea modeh-rlui de contract de prestf,ri servicii avAnd ca obiect
recoltarea exemplarelor din speciile de fauni sdlbatici, a pisicilor gi a cAinilor hoinari
intrate in intravilanul comunei Bixad, judefut Covasna.

Art. 2. HotdrArea Consiliului Local al comunei Bixad nr,3U2O20 privind aprobarea
modelului de contract de prestdri servicii avAnd ca obiect recoltarea exemplarelor din
speciile de faund sdlbaticd, a pisicilor si a cAinilor hoinari intrate in intravilanul comunei
Bixad, judeful Covasna se modificd dupd cum urmeazX:
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tn tot cuprinsul HotirArii Consiliului Local al comunei Bixad m. 31,12020

privind aprobarea modelului de contract de prestiri servicii avAnd ca obiect
recoltarea exemplarelor din speciile de faund sdlbaticS, a pisicilor gi a cAinilor
hoinari intrate in intravilanul comunei Bixad, judeful Covasna, precum si in
titlul acestuia sintagma ,,recoltarea exemplarelor din speciile de faund
sdlbaticd, a pisicilor gi a cAinilor hoinari intrate in intravilanul comunei Bixad,
judelul Covasna" va fi inlocuit cu sintagma ,,recoltarea exemplarelor din
speciile de faunl sdlbaticd intrate in intravilanul comunei Bixad, judeful
Covasna".

Anexa se modificd gi se inlocuiegte cu anexa la prezenta hot5rAre.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd Primarul
comunei Bixad.

Comuna Bixad, la 28 iulie 2020.

Pregedinte de qedinfi,

Contrasemneazd,,

Secretar general al comunei
POST VACANT

1,.

2.
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Anexi la HotirArea

Contract- cadru de prestiri servicii nr. , l.

privind recoltarea exemplarelor din speciile de fauni silbatici din
Bixad, judepl Covasna

in conformitate cu prevederile Legii nr. 4O712006 privind vAndtorii gi a pro negetic,
cn modificdrile qi completdrile r-rlterioare precLrm qi Legea nr. 1312020 pentru modificarea gi completarea
Legii vAndtorii gi a protectiei fonclului cinegetic nr.40712006, prevederile Legii nr. 981201,6 privind achizi[iile
publice, cu modificirile si completdrile ulterioare; prevederile HotirArii Guvernuiui nr. 39512016 privlnd
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prerzederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.

I. Pirfile contractante:

1,. Consiliul Local al Comunei Bixad cu sediul in Comuna Bixad, nr. 558, cod poqtal 527116,
judetul Covasna, reprezentat legal de primar Bdcs Mdrton Csab& in calitate de achizitor,

qi

sediul 1n2.

Care gestioneazd fondul cinegetic reprezentatld legal prin
in calitate de prestator de servicii,

Convin de comun acord, incheierea prezentului contract de prestdri servicii, astfel:

II. Obiectul gi scopul contractului:

Art. 1. Obiectul prezentului contract il reprezint"i recoltarea de cdtre a exemplarelor din
speciile de fauna sdlbaticX intrate in intravilanul UAT Comuna Bixad, in condiliile prevdzute de art, 34 alin.
(1) din Legea nr. 40712006 - a vAndtorii gi protecliei fondului cinegetic cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.
Art. 2. Scopul contractului il reprezintd prevenirea ploducerii nnor daune importante in interesul sdndtd!ii gi

securitdlii publice sau pentru alte rafiuni de interes public major de pe teritoriul UAT Comuna Bixad descris

mai sus.

III. Durata contractului

Art. 3. Prezentul contract de prestdri de servicii se incheie pentru o perioadd de _ ani, cu posibilitatea
prelungirii succesive a acestuia prin act adilional, la cererea oricdreia dintre pdrfi.

IV. Preful contractului

Art. 4. Contravaloarea serviciilor prestate pentru recoltarea exemplarelor de vAnat nu va depdqi _
Iei/exemplar,
Art. 5. Decontarea serviciilor prestate se va face numai in baza unei dovezi prealabile efectuatd din partea
prestatorului de servicii care sd ateste intreprinderea acliunii, respective un proces-verbal de realizare a

acestuia, 9i modalitatea de realizare a acliunii care va cuprinde gi numdrul de persoane participante la
acfiune., 

,

Art.6. Plata serviciilor se va reaiiza pebaza facturii fiscale emisi de prestatorul de servicii.

V. Drepturile gi obligafiile pirfilor contractante
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Att. 7. Drepturile achizitorului sunt urmdtoarele:

. . a) sd solicite prestatorului de servicii indepdrtarea/recoltarea speciilor de fauna sXlbaticd'' intrate in intravilanul UAT Comuna Bixad, ori de cAte ori este necesar;
b) sd solicite, in orice moment al unei acliuni in desfdEurarea conform prezentului contract

date gi informalii despre modalitatea de realizare a acesteia;
c) sd nu achite contravaloarea serviciilor prestate decAt in urma emiterii facturii fiscale gi a

prezentdrii unor documente justificative care si ateste efecfuarea qi modalitatea de
efectuare a acfiunii;

d) achizitorul nu rdspunde de incdlcarea prevederilor legale de cdtre prestatorul de servicii in
ceea ce privegte recoltarea speciilor de faund sdlbaticd intrate in intravilanul UAT Comuna
Bixad gi nici de eventuale prejudicii, de orice naturd, cauzate in considerarea aducerii la
indeplinire a obiectului contractului.

Art. 8. Obligafiile achizitorului sunt urmdtoarele:
a) sd ingtiinfeze, in regim de urgenfd, reprezentanlii prestatorului, cu privire la existenfa

situafiilor de intrare in intravilanul UAT Comuna Bixad a unor exemplare aparlinAnd
speciilor de fauni sdlbaticd cu indicarea zonei in care s-a semnalat prezenla acestora;

b) sn' sprijine prestatorul de servicii pentru realizarea acfiunilor intreprinse in vederea
indepdrtirii/recoltdrii speciilor de faund sdlbaticd intrate in intravilanul UAT Comuna
Bixad, sens in care va informa populalia prin mijloace de comunicare cu privire Ia datele gi

orele desfdqurdrii acfiunilor gi va securiza zonele vizate;
c) sd achite contravaloarea serviciilor prestate in cuantumul prevdzut la Cap. IV din

prezentul contract;

Art. 9. Drepturile prestatorului de servicii sunt urmdtoarele:
a) sd solicite sprijinul achizitorului in vederea indeplinirii acliunilor care fac obiectul

prezentului contract;

b) sd solicite contravaloarea serviciilor prestate la finalizarea efectivd a actiunilor intreprinse
in conformitate cu prevederile prezentului contract gi doar dupd emiterea facturii fiscale gi

prezentarea documentelor justificative ale realizdrii acfiunii;

Ar,t.. !Q. Obligafiile prestatorului de servicii sunt urmdtoarele:
a; ' sa declare, in scris, la data intreprirrderii urrei acfiuni in baza prezentului contract, cd

este gestionarul fondului cinegetic

are aprobdrile legale privind cota

lirnitrof UAT Cornuna Bixad si

de recoltare a exemplarelor din speciile de faund
sdlbaticd;

b) si ia toate mdsurile gi sd depund diligenlele necesare ce cad in competenfa sa pentru
r ea).izarea obiectului prezentului contra ct;

c) sI intreprindd acfiunile ce fac obiectul prezentului contrac! prin mijloace specifice, cu
personal calificat instruit gi autorizat, cu respectarea dispozifiilor legale in materie,
prestatorul urmand sd rdspundi in cazul incdlcdrii acestor dispozifii;

d) sn soficite gi si obfini avizele gi autorizafiile legale de la factorii decizionali ctr

competenfd in domeniu;

e) sd respecte regimul legal al folosirii armelor gi munifiilor;
f) sd notifice motivat irnposibilitatea executdrii unor acliuni inbaza prezentului contract

in cazurile in care se impune;
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sd transmitd achizitorultl dupd fiecare actiune realizat6,, procesul-verbal precum gi

orice alte documente justificative care atestd modalitatea gi finalitatea mdsurilor
intreprinse;

sd desfdsoare acliunile intreprinse in condifii de securitate, asigurAnd proteclia

, persoanelor gi a bunurilor din zonele limitrofe celei de acfiune;
sd rispundd pentru eventualele prejudicii cauzate achizitorului/tertei persoane in
considerarea aducerii la indeplinire a obiectului prezentului contract;
sd pund la dispozifie un numdr de telefon care sX poatd fi apelat la nevoie pentru
semnalarea situafiilor care necesitd interventie conform prevederilor prezentului
contract.

VI. lncetarea contractului

Art. 11. incetarea prezentului contract se va realiza in urmdtoarele conditii:
a) la expirarea duratei contractului, daci nu se soliciti prelungirea acestuia de niciuna dintre

pdrlile contractante;

b) prin reziliere, cu notificare prealabild, transmisd de partea interesatd, daci una din pirfi nu
igi executd in mod culpabil obligafiile stipurate in prezentul contract;

' c) prin acordul de voin!5 al pdrlilor exprimat in scris;

d) prin denunfare unilateral5 manifestatd de oricare dintre pdrfi in baza unei notificdri
prealabile formulatd de partea interesatd cu 30 de zile inainte de data la care se soliciti
denuntarea;

e) prin reorganizarealdizolvareafincetarea activitdlii prestatorului de servicii.

VII. Dispozifii finale

Att. 12. Prevederile prezentului contract se completeazd, d.acd este cazul, cu dispozi[iile Codului Civil,
precum gi cu actele normative in materie in vigoare.
Att.13. Prezentul contract de prestdri servicii poate fi prelungit, cu acordul pdrfilor, prin incheierea unui
act adifional, pe o duratd ce] mult egald cu cea ini]iald.
Art. 14. Eventualele litigii in legdturd cu prezentul contract se vor soluliona pe cale amiabild, in caz
contrar urmand a fi solulionate de instanlele de judecatd competente.

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

ACHIZITO&
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD
PRIMAR
Bics M6rton Csaba

PRESTATOR,

8)

h)

,.:

r)

i)


