
 

____________________________________ 

Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a 

câinilor fără stăpân 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.07.2022;  

Luând în dezbatere:  

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol 

de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân, iniţiat de primarul comunei 

Ciugud; 

-   Raportul de specialitate nr. 5120/2022 al Compartimentului Juridic; 

Văzând:   

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără 

stăpân; 

- Adresa UAT Comuna Ciugud nr.5122/2022 prin care se solicită sprijinirea pentru 

implementarea măsurilor cuprinse în programul de gestionare  a câinilor fără stăpân  în conformitate 

cu prevederile egale în vigoare; 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Prognoze economico-sociale, studii, 

buget, finante, servicii publice, administrarea domeniului public  si  privat al comunei, comert, 

agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia 

mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2- Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate 

şi familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- Administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

- Adresa nr 86874/2022 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, înregistrată la Primăria 

comunei Ciugud. 

  Ținând cont de prevederile: 

-  O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art.3  din anexa la H.G. nr. 1059/2013 privind normele metodologice de aplicare a OUG 

nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

-  art. 129 alin.(2) lit.d) coroborat cu prevederile alin.(7) lit.s) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 
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HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare privind prestarea serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân între UAT Municipiul Alba Iulia, prin Serviciul de administrare 

Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân și UAT Comuna Ciugud, conform anexei -parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuternicește primarul comunei Ciugud Damian Gheorghe în vederea semnării 

protocolului de colaborare prevăzut la articolul 1 din prezenta. 

Art.3.  Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice; 

- UAT Municipiul Alba Iulia; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează p.secretar general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciugud, 27.07.2022 

Nr.88 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 



 

____________________________________ 

Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

    Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.88/2022 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 

Nr........din........... 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

MUNICIPIUL ALBA IULIA, prin Serviciul de administrare Piețe, Târguri și Gestionarea 

Câinilor fără Stăpân, cu sediul  în localitatea Alba Iulia, Str. Calea Moților nr. 5A, judeţul Alba, 

reprezentată prin domnul Pleşa Gabriel Codru- Primarul Municipiului Alba Iulia, pe de o parte, 

denumit în continuare partener nr. 1; 

 

Și 

 

COMUNA CIUGUD, cu sediul în localitatea Ciugud, Str. Simion Bran nr. 10, județul Alba, 

reprezentată prin Gheorghe Damian- Primarul comunei Ciugud, având C.I.F. 4562516, cont nr.  

RO67TREZ00221300205XXXXX deschis la Trezoreria Alba-Iulia, pe de altă parte, denumit în 

continuare partener 2 

 

Având în vedere prevederile: 

-  OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1059/2013 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Hotărârea Consiliului local al Comunei Ciugud nr. ....../........... privind.... 

- Hotărârea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia nr...../................ privind.... 

 

 au procedat la încheierea protocolului de colaborare, după cum urmează: 

 

II. PRINCIPIILE DE BAZĂ 

 

2.1 Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc şi 

bună credinţă. 

2.2 În procesul conlucrării, părţile vor folosi atât mecanisme existente cât şi alte modalităţi specifice 

de susţinere a dialogului; 

2.3 Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii protocolului se stabilesc de comun acord; 

2.4 Hotărârile rezultate din protocol se adoptă prin consens, în condiţii de transperenţă 

 

III. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

3.1 Partenerul nr. 1-Municipiul Alba Iulia se obligă să presteze prin Serviciul de administrare 

Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân servicii de transport, manoperă capturare câini, 

cheltuieli materiale şi proceduri medicale obligatorii privind cazarea în adăpost. 
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3.2 Partenerul nr. 2 se obligă să plătească tarifele convenite prin prezentul protocol. 

 

IV. PREŢUL CONTRACTULUI 

 

Preţul convenit pentru îndeplinirea protocolului de colaborare, plătibil partenerului nr. 1 de către 

partenerul nr. 2 este cel stabilit conform art. III şi ofertei, dupa cum urmeaza: 

- Cheltuieli privind deplasarea autovehicului autorizat – ...... lei/km; 

- Cheltuieli manopera capturare cîini – ...... lei/ora; 

- Cheltuieli servicii veterinare- ...... lei/câine; 

- Cheltuieli cazare adăpost – ...... lei/zi/câine. 

Sumele menționate nu includ TVA. 

 

V. DURATA 

 

Prezentul protocol de colaborare este încheiat pe o durată de 6 luni, începând cu data semnării 

acestuia. 

 

 

VI. OBLIGAŢII 

 

6.1. Municipiul Alba Iulia, prin Serviciul de administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor 

fără Stăpân, se obligă: 

- să găzduiască în adăpostul de animale fără stăpân aparţinând UAT Municipiul Alba Iulia, 

câinii fără stăpân capturaţi pe raza UAT Comuna Ciugud; 

- să comunice în scris celeilalte părţi eventualele modificări care se impun a fi efectuate 

asupra prezentului protocol; 

-  să respecte prevederile OUG nr. 155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără 

stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se prevede obligativitatea păstrării în 

adăpost a câinilor pentru o perioadă de 14 zile. 

 

6.2. UAT Comuna Ciugud se obligă: 

- să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit; 

- să efectueze plata către prestator în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. Factura 

va fi emisă numai după semnarea fără obiecţiuni de către UAT Comuna Ciugud a procesului verbal 

de recepţie. 

 

VII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

 

7.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, partenerul nr. 1 nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci partenerul nr. 1 are dreptul, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a 

exclude alte căi de sancţiune din contract de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

7.2 În cazul în care partenerul 2-UAT Comuna Ciugud nu onorează facturile în termen de 30 de 

zile de la data scadenţei, atunci se vor calcula penalităţi în cuantum de 0,1% din preţul contractului 

pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

7.3 Partenerii au căzut de comun acord ca prezentul contract să înceteze de plin drept, în temeiul 

unui pact comisoriu de gradul IV fără punerea în întârziere a prestatorului sau fără altă formalitate şi 

fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, în următoarele situaţii: 

- dacă concesiunea de servicii publice încetează sau operatorului licenţiat îi sunt retrase sau 

nu obţine autorizaţiile, certificările sau orice alte documente necesare executării obligaţiilor 

contractuale; 

-dacă partenerul 2 nu onorează plata facturilor timp de 3 (trei) luni consecutiv. 



 

VIII. CLAUZE SPECIFICE 

 

8.1 Partenerul 2 se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi /sau informaţii pe 

care acesta le consideră necesare îndeplinirii acordului de parteneriat. 

8.2 Orice modificare a prevederilor prezentului protocol de colaborare se va face prin act 

adiţional semnat de ambele parti.  

 

IX.  ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

Prezentul protocol de colaborare încetează: 

-prin ajungerea la termen 

-înainte de termen, prin acordul de voinţă al părţilor 

-prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod corespunzător a 

obligaţiilor asumate prin prezentul protocol, de către ceaalată parte, cu aplicarea prevederilor art. 

VII din protocol. 

 

 

X.  FORŢA MAJORĂ 

 

10.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

10.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează. 

10.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

10.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilate părţi, imediat şi în mod 

complet producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

 

XI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

11.1  Partenerii vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea protocolului de colaborare. 

11.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, partenerii nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti competente din România. 

 

XII.  LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 

 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

XIII. COMUNICĂRI 

 

13.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie 

transmisă în scris. 

13.2  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

13.3  Comunicările între părţi se fac în scris, electronic sau prin poştă, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

XIV. LEGEA APLICABILĂ 

 

Protocolul de colaborare va fi interpretat conform legilor din România. 



 

Părţile au înţeles să încheie, astăzi...........prezentul protocol de cooperare în 3 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru operatorul autorizat. 

 

MUNICIPIUL ALBA IULIA     COMUNA CIUGUD 

 

 

 

 

Preşedinte şedinţă                                      Contrasemnează secretar general 

 

 

 


