ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 54/2021
privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect
îndepărtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul
intravilan al comunei Ozun
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6064/31.05.2021, întocmit de secretarul general
al comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6065/31.05.2021 al viceprimarului comunei Ozun,
d-na Szabó Anna-Mária;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Ozun;
Având în vedere prevederile art. 34 din Legea nr. 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 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, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. i) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – Se aprobă modelul de contract de prestări servicii având ca obiect
îndepărtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul
intravilan al comunei Ozun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Contractul de prestări servicii menționat la art. 1 se va încheia cu respectarea
prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul financiar
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 14 iunie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNÁR ANDRÁS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

Modul de difuzare:
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 2 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.

ANEXĂ la Hotărârea Consilului Local al comunei Ozun nr. __/2021
Nr.______/________

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
privind îndepărtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din
perimetrul intravilan al comunei Ozun, județul Covasna
În conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006 privind vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
cu modificările și completările ulterioare.
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. U.A.T. Comuna Ozun, cu sediul în comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 75,
județul Covasna, reprezentat legal de primar, în calitate de achizitor,
și
1.2.____________________________, cu sediul în _____________________________care
cinegetic_____________________________,reprezentat/ă legal
prin
gestionează fondul
___________________________, în calitate de prestator,
Conform H.C.L. nr. ____/2021, convin de comun acord, încheierea prezentului contract de
prestări servicii:
2. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă îndepărtarea/relocarea/recoltarea de către
_____________________a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul
U.A.T. Comuna Ozun, în condițiile prevăzute de art. 34 alin. (1) din Legea nr. 407/2006 privind
vânătorii și protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare.
2.2. Scopul contractului îl reprezintă prevenirea producerii unor daune importante în
interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major de pe teritoriul
U.A.T. Comuna Ozun descris la art. 2.1.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract de prestări de servicii se încheie pentru o perioadă de ____ ani, cu
posibilitatea prelungirii succesive a acestuia prin act adițional, la cererea oricăreia dintre părți.
4. PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Contravaloarea serviciilor prestate pentru îndepărtarea speciilor prevăzute la art. 2.1 din
prezentul contract este de ______ lei/exemplar.
4.2. Decontarea serviciilor prestate se va face numai în baza unei dovezi prealabile efectuată
din partea prestatorului de servicii care să ateste întreprinderea acțiunii, respectiv un proces-verbal

de realizare a acestuia, și modalitatea de realizare a acțiunii care va cuprinde și numărul de persoane
participante la acțiune.
4.3. Plata serviciilor se va realiza pe baza facturii fiscale emisă de prestatorul de servicii.
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5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
5.1. Drepturile achizitorului:
să solicite prestatorului de servicii îndepărtarea/relocarea/recoltarea speciilor de fauna
sălbatică intrate în intravilanul U.A.T. Comuna Ozun, ori de câte ori este necesar;
să solicite, în orice moment al unei acțiuni în desfășurare conform prezentului contract date
și informații despre modalitatea de realizare a acesteia;
să nu achite contravaloarea serviciilor prestate decât în urma emiterii facturii fiscale,
prezentării unor documente justificative care să ateste efectuarea și modalitatea de efectuare
a acțiunii;
achizitorul nu răspunde de încălcarea prevederilor legale de către prestatorul de servicii în
ceea ce privește recoltarea speciilor de faună sălbatică intrate în intravilanul U.A.T. Comuna
Ozun și nici de eventuale prejudicii, de orice natură, cauzate în considerarea aducerii la
îndeplinire a obiectului contractului.
5.2. Obligațiile achizitorului:
să înștiințeze, în regim de urgență, reprezentanții prestatorului, cu privire la existența
situațiilor de intrare în intravilanul U.A.T. Comuna Ozun a unor exemplare aparținând
speciilor de faună sălbatică cu indicarea zonei în care s-a semnalat prezența acestora;
să sprijine prestatorul de servicii pentru realizarea acțiunilor întreprinse în vederea
îndepărtării/relocării/recoltării speciilor de faună sălbatică intrate în intravilanul U.A.T.
Comuna Ozun, sens în care va informa populația prin mijloace de comunicare cu privire la
datele și orele desfășurării acțiunilor și va securiza zonele vizate;
să achite contravaloarea serviciilor prestate în cuantumul prevăzut la Cap. IV din prezentul
contract;
5.3. Drepturile prestatorului:
să solicite sprijinul achizitorului în vederea îndeplinirii acțiunilor care fac obiectul
prezentului contract;
să solicite contravaloarea serviciilor prestate la finalizarea efectivă a acțiunilor întreprinse în
conformitate cu prevederile prezentului contract și doar după emiterea facturii fiscale și
prezentarea documentelor justificative ale realizării acțiunii.
5.4. Obligațiile prestatorului:
să declare, în scris, la data întreprinderii unei acțiuni în baza prezentului contract, că este
gestionarul fondului cinegetic ___________________ limitrof U.A.T. Comuna Ozun și are
aprobările legale privind cota de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică;
să ia toate măsurile și să depună diligențele necesare ce cad în competența sa pentru
realizarea obiectului prezentului contract;
să întreprindă acțiunile ce fac obiectul prezentului contract, prin mijloace specifice, cu
personal calificat, instruit și autorizat, cu respectarea dispozițiilor legale în materie,
prestatorul urmând să răspundă în cazul încălcării acestor dispoziții;
să solicite și să obțină avizele și autorizațiile legale de la factorii decizionali cu competență în
domeniu;
să respecte regimul legal al folosirii armelor și munițiilor;
să notifice motivat imposibilitatea executării unor acțiuni în baza prezentului contract în
cazurile în care se impune;
să transmită achizitorului, după fiecare acțiune realizată, procesul-verbal precum și orice alte
documente justificative care atestă modalitatea și finalitatea măsurilor întreprinse;
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să desfășoare acțiunile întreprinse în condiții de securitate, asigurând protecția persoanelor și
a bunurilor din zonele limitrofe celei de acțiune;
să răspundă pentru eventualele prejudicii cauzate achizitorului/terței persoane în considerarea
aducerii la îndeplinire a obiectului prezentului contract;
să pună la dispoziție un număr de telefon care să poată fi apelat la nevoie pentru semnalarea
situațiilor care necesită intervenție conform prevederilor prezentului contract.
6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetaază în următoarele situații:
la expirarea duratei contractului, dacă nu se solicită prelungirea acestuia de niciuna dintre
părțile contractante;
prin reziliere, cu notificare prealabilă, transmisă de partea interesată, dacă una din părți nu își
execută în mod culpabil obligațiile stipulate în prezentul contract;
prin acordul de voință al părților exprimat în scris;
prin denunțare unilaterală manifestată de oricare dintre părți în baza unei notificări prealabile
formulată de partea interesată cu 30 de zile înainte de data la care se solicită denunțarea;
prin reorganizarea/dizolvarea/încetarea activității prestatorului de servicii.

7. DISPOZIȚII FINALE
7.1. Prevederile prezentului contract se completează, dacă este cazul, cu dispozițiile Codului
Civil, precum și cu actele normative în materie în vigoare.
7.2. Prezentul contract de prestări servicii poate fi prelungit, cu acordul părților, prin
încheierea unui act adițional, pe o durată cel mult egală cu cea inițială.
7.3. Eventualele litigii în legătură cu prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în
caz contrar urmând a fi soluționate de instanțele de judecată competente.
Prezentul contract a fost încheiat în _______ exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.
ACHIZITOR
U.A.T. COMUNA OZUN
PRIMAR

Vizat CFPP.

Vizat juridic

PRESTATOR

