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CONSILIUL LOCAT

privind aprobarea modelului de contract de prestiri servicii av
indepirtarea,/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de fauni

perimetrul intravilan al comunei Bifani

Consiliul Local al comunei Bdlani, judeful Covasna,
intrunitin qedinla publicd extraordinard din data de 31 mai 202r,
Analizand proiectul de hotdrare gi referatul de aprobare al pri

Bdlani privind aprobarea modelului de contract de prestdri servicii av
indepdrtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faund sd
perimetrul intravilan al comunei Bdtanl

VdzAnd:
- Raportul de specialitate a viceprimarului comunei Bdgani,
- Raportul de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliu

comunei B5!ani,
Avand in vedere Adresa Instituliei prefectului judet-ului (

514311,4.04.2021,

inbaza prevederilor:
- Legii m. 40712006 vdnatorii gi a protecfiei fondului cinegetic, cu m

completdrile ulterioare,
- pct. 5 din Legea nr.18412017 pentru modificarea Legii nr. 40712006 t

protecfiei fondului cinegetig
- Legea nr. 9812016 privind achizitiile pubrice, cu modificdrile qi

ulterioare,
- Hotdrarii Guvernului nr. 99s12016 pentru aprobarea Normelor me

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
public5/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile
modificdrile gi completdrile ulterioare, cu modificdrile gi completdrile
in temeiul art. 129 alin. ('t4), art.139 alin. (3) lit.i), art. 196 alin. (1

Ordonanta de Urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul admini
modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTA ni grn:
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Art. 2. Contractul de prestdri servicii mentionat la art. 1 se va incheia cu
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcinea
comunei Bdtani.

Bifani 3lmai2027

Pregedinte de gedinfi,

Prezenta hotdrAre se difuzeazd, astfel:
1 ex. la dosar hotdrArii,
L ex. la Institufia Prefectului jud. Covasn4
1 ex. la Primarul comunei Bdlani,
1 ex. la afigare.

Primarul

Secretarul general
Olah V



Anexi la HCL 29 12021

CONTRACT DE PRESTIRI SERVICI
Privind indepirtarea./relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile dr

silbaticd din perimetrul intravilan al comunei Bdfani, iudeful Cov

In conformitate cu prevederile Legii nr. 40712006 privind
protecliei fondului cinegetic, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
nr. 1312020 pentru modificarea gi completarea Legii vandtorii gi a protec
cinegetic nr. 40712006, prevederile Legii nr. 9g12016 privind achiziliile
modificdrile gi completdrile ulterioare; prevederile HotdrArii Guvernului
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor r

atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului_cadru din Legea
privind achizitiile publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

I. Pirfile contractante:

r91 a

si Legea
fondului
blice, cu
3951201,6

la
981201.6

1,.

2.

UAT comuna Bifani cu sediul in comuna Bdfanii
527020, judepl Covasna, reprezentat legal de primar
de achizitor,

Mari, m. 474, pogtal
Simon An n calitate

contract

Itarea de
ntrate in
in Legea

S1

sediul

care gestioneazd fondul cinegetic
legal prin in calitate de prestator de se

Conform HcL m. 12021, convin de comun acord, incheierea prezentul
de prestiri servicii, astfel:

II. Obiectul gi scopul contractului:
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Art. 2. Scopul contracfului il reprezintd, prevenirea
in interesul sdndtdlii gi securitdfii publice sau pentru
de pe teritoriul UAT comuna Bdlani descris mai sus.

producerii unor daune
alte raliuni de interes

III. Durata contractului

Prezenful contract de prestdri de servicii se incheie pentru o pe

orlcarela
posibilitatea prelungirii succesive a acestuia prin act adilionaf
dintre pdrfi.

Art. 3.

ani, cu

IV. Prelul contractului

Art. 4. Contravaloarea serviciilor prestate pentru indepdrtarea
art. 1 din prezenful Contract este de _ lei/exemplar.
Art. 5. Decontarea serviciilor prestate se va face numaiinbazaunei dov
efecfuatd din partea prestatorului de servicii care sd ateste intreprinde
respectiv un Proces-verbal de realizare a acestuia, si modalitatea d,e realiza
care va cuprinde gi numdrul de persoane participante la acfiune.
Art. 6. Plata serviciilor se va realiza pebaza facfurii fiscale emisd de
servicii.

V. Drepturile gi obligatiile pirlilor contractante

Art. 7, Drepturile achizitorului sunt urmdtoarele:
a) sd solicite prestatorului de servicii indepdrtarea/relocarea/recoltarea

fauna sdlbaticd intrate in intravilanul UAT comuna Bdfani, ori de
necesar;

si solicite, in orice moment al unei acliuni in desfdgurare conform
contract date gi informafii despre modalitatea de realizarea acesteia;
sd nu achite contravaloarea serviciilor prestate decAt in urma emi
fiscale si a prezentdrii unor documente justificative care sd ateste
modalitatea de efecfuare a actiunii;
achizitorul nu rdspunde de incdlcarea prevederilor legale de c6tre
servicii in ceea ce privegte recoltarea speciilor de faund sdlbaticd
intravilanul UAT comuna Bdtani si nici de eventuale prejudicii, de
cauzatein considerarea aducerii laindeplinire a obiectului contracfu

Art. 8. Obligafiile achizitorului sunt urmdtoarele:
a) sd ingtiinteze, in regim de urgen!6, reprezentanfii prestatorului"

existenta situatiilor de intrare in intravilanul uAT comuna Bd
exemplare aparlinAnd speciilor de faund sdlbaticd cu indicarea zonei
semnalat prezen\a acestora;
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b) sd sprijine prestatorul de servicii pentru reaLjzarea acliunilor in
vederea indepdrtdrii/relocdrii/recoltdrii speciilor de faund sdlba
intravilanul UAT comuna Bixad, sens in care va informa populalia
de comunicare cu privire la datele qi orele desfdgurdrii acliunilor 9i
zonele vizate;

c) sd achite contravaloarea serviciilor prestate in cuanfumul prevdzu
din prezenful contracf

Art. 9. Drepfurile prestatorului de servicii sunt urmdtoarele:
a) sd solicite sprijinul achizitorului in vederea indeplinirii acfiuni

obiecful prezenfului contrac!
b) sd solicite contravaloarea serviciilor prestate la finalizarea efectivd

intreprinse in conformitate cu prevederile prezenfului contract qi
emiterea facturii fiscale si prezentarea documentelor justificative
acfiunii;

Art. L0. obligaliile prestatorului de servicii sunt urmdtoarele:
a) sd declare, in scris, la data intreprinderii unei actiuni in baza

contracf cd este gestionarul fondului cinegetic
UAT comuna Bixad si are aprobdrile legale
exemplarelor din speciile de faund sdlbaticd;

b) sd ia toate mdsurile si sd depund diligentele necesare ce cad in
pentru r ealizar e a obie cfu lui prezentului contracf

c) sd intreprindd acfiunile ce fac obiectul prezentului contracf
specifice, cu personal calificat, instruit qi atttorizat, cu
dispoziliilor legale in materie, prestatorur urmand sd rdsp
incdlcdrii acestor dispozifii;

d) sd solicite gi sd obfind avizele gi autorizatiile legale de la factorii
cu competenldin domeniu;

e) sd respecte regimul legal al folosirii armelor si munitiilor;
0 sd notifice motivat imposibilitatea executdrii unor acfluni inbaza

contractin cazurilein care se impune;

B) sd transmitd achizitorulu, dupd fiecare actiune realizat6,, p
precum si orice alte documente justificative care atestd
finalitatea mdsurilor intreprinse;

h) sd desfdgoare acfiunile intreprinse in conditii de securitate,
protecfia persoanelor gi a bunurilor din zonele limitrofe celei de
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i) sd rdspundi pentru eventualele prejudicii cauzate achizi
persoane in considerarea aducerii la indeplinire a obiecfului
contract;

j) sd pund la dispozitie un numdr de telefon
pentru semnalarea situaliilor care necesitd

prezenfului contract.

VI. incetarea contractului

care sd poatd fi ape

intervenfie conform

Art. LL. incetarea prezenfului contract se va rcalizain urmdtoarele condifii:
a) la expirarea duratei contractulur, dacd nu se solicitd prelungirea

niciuna dintre pdrfile contractante;
b) prin reziliere, cu notificare prealabild, transmisd de partea interesa

din pdrfi nu isi executd in mod culpabil obligaliile stipulate i
contract;

c) prin acordul de voinld al pdrtilor exprimatin scris;
d) prin denuntare unilaterald manifestatd de oricare dintre pdrli in

notificHri prealabile formulatd de partea interesatd cu 30 de zile inai
la care se solicitd denuntarea;

e) prin reorg anizareal dizolv arcaftncetarea activitdfii prestatorului de

VII. Dispozifii finale

Art. L2. Prevederile prezenfului contract se completeazd, dacd
dispozifiile Codului Civil precum gi cu actere normative in materie in v
Art.L3. Prezentul contract de prestdri servicii poate fi prelungif cu
prinincheierea unui act adifionaf pe o duratd cel mult egald cu cea inifia
Art. L4. Eventualele litigii in legdturl, cu prezentul contract se vor solu
amiabild, in caz contrar urmAnd a fi solufionate de instantele
competente.

Prezenful contract a fost incheiat in _ ( ) exemplare ori
unul pentru fiecare parte.

ACHTZITO&
UAT COMUNA n nTaNl
PRIMAR
Simon Andras
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