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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: Municipiul Târgu Secuiesc 
Adresă: P-ţa Gabor Aron nr.24,  
Localitate: Târgu Secuiesc, jud. Covasna Cod poştal: 

525400 
Ţara: 
Romania 

Punct(e) de contact: 
Bartha Janos 

Telefon: 0267-361974 
E-mail:emoke.antal@kezdi.ro Fax: 0267-361652 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.kezdi.ro 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): 

 
Alte informaţii pot fi obţinute la: 

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de 
achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
■ Altele: Pe SEAP, de la www.e-licitatie.ro 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: completaţi anexa A.III 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : cu 6 zile inaintea datei de depunere a ofertelor.Data limita de 
transmitere a raspunsului la clarificari: 3 zile lucratoare de la data solicitarii . 
  
 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, 
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
   Agenţie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 
 
 
□ Altele (precizaţi): ————————— 

■ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 
□ Sănătate 
□ Construcţii şi amenajări teritoriale 
□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 
□ Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                              da □ nu ■ 
 
Sau, după caz 
□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de 
energie termică 
□ Electricitate 
□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului 
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor 
combustibili solizi 

□ Apă 
□ Servicii poştale 
□ Servicii feroviare 
□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz 
□ Activităţi portuare 
□ Activităţi aeroportuare 



Anex a  

 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 
Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor 
a) Lucrări                                    B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □X 
Executare                                  
Proiectare şi executare              □ 
Executarea, prin orice               □ 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă 

Cumpărare                                     □ 
Leasing                                          □ 
Închiriere                                       □ 
Închiriere cu opţiune de                □ 
cumpărare 
O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor:             nr. 2A 

Locul principal de executare 
 

Locul principal de livrare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 
Targu Secuiesc 
Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice                                                                 ■ 
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 
Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici          □ 
Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de 
participanţi la acordul-cadru preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii 
acordului cadru                                             da □ nu  
Dacă DA, 
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ 
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 
 
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): 
Valoarea estimată fără TVA: _________________                                                           Monedă: ________ sau 
intervalul: între _____________ şi _______________                                                      Monedă: RON  
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________ 
 
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân- Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza municipiului Tg Secuiesc. Adăpostul public 
pentru câini fără stăpân aparţine municipiului Tg Secuiesc şi va fi administrat de către operatorul concesionar al 
serviciului şi va respecta prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare..  
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 
 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 
Obiect principal  85200000-1 servicii veterinare 
Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

 
□□□□-□ □□□□-□ □□□□- 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice                da □ nu ■ 
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                      da □ nu ■ 
anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 
un singur lot                                  □ unul sau mai multe loturi              □ toate loturile                                  □ 
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu ■ 

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 
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Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan 
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): …………………… lei  
Monedă: RON 
sau intervalul: între _______________ şi _______________                      Monedă: __________ 
II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                                        da □ nu ■ 
Dacă da, descrierea acestor opţiuni:  
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al 
contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 60 luni  
Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile. 

 
II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    
 da  X                                                        nu □ 
Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului. Ajustarea pretului contractului se va face 
trimastrial in functie de numarul de caini capturati, conform prevederilor caietului de sarcini. 
 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 
III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                                   da ■  nu  Valoarea garantiei de participare este de …………. lei, care se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara 
– formular 11, in numerar, prin virament, ordin de plata sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile 
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari- conform art. 86 din HG nr 925/2006 actualizata. Plata 
garantiei se poate face in contul RO57TREZ2575006xxx001819 deschis la Trezoreria municipiului Tg Secuiesc. 
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, 
respectiv 120 zile. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de 
participare va fi prelungita in mod corespunzator. In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare de 
garantie bancara, este de preferat ca  aceasta sa fie emisa de o banca din Romania sau de o banca din strainatate, 
care sa aiba corespondent o banca din Romania sau care are sucursala in Romania, in favoarea autoritatii 
contractante. Scrisoarea de garantie pentru participare poate fi emisa si in nume propriu de catre ofertant in 
conditiile legii. 
Ofertanţii care se încadrează în categoria de IMM, beneficiază de un reducere de 50% în ceea ce priveşte 
constituirea garanţiei de participare. Pentru a beneficia de această reducere ofertanţii trebuie să ataşeze ofertei 
Declaraţia de încadrare în categoria IMM formular 12. 
 Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate.   
Pentru operatorii care constituie garantia de participare in alta moneda decat lei, data de referinta la care se va 
face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii anuntului de participare comunicat de catre BNR.  
III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                             da■  nu  
Garantia de buna executie este de2% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie poate fi 
constituita prin scrisoare de garantie bancara care devine anexa la contract, la momentul semnarii acestuia si va fi 
valabila pe toata perioada derularii contractului.  Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui 
garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin 
contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Garantia de buna executie poate fi 
constituita prin oricare din modalitatile prevazute la art. 90 alin (1) din  HG nr 925/2006. 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante: 
Buget local.  
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după 
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caz) 
1. În cazul asocierii se completează lista cuprinzând asociaţii, însoţită de acordurile de asociere 

Formularul 9 anexa B 
1.1.În cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea ofertei comune: 
Oferta trebuie  să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze 
liderul de asociaţie şi membrii acesteia. Documentul va consemna  că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea 
colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi 
să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv şi că liderul asociaţiei  
este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de 
asemenea că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durată a contractului.   1.2.Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va 
semna o declaraţie (conform Anexei C- Formular 9) prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată 
câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii Contractante, 
înainte de data semnării contractului. 
1.3. În cazul asocierii,  criteriile de calificare referitoare la situaţia personală a ofertantului, la capacitatea de 
exercitare a activităţii profesionale vor trebui respectate de fiecare membru al asociaţiei în parte, prevăzute în 
documentatia de atribuire. 
1.4. În cazul asocierii a doi sau mai mulţi operatori economici situaţia economică şi financiară,  capacitatea 
tehnică şi /sau profesională se demonstrează prin luarea în  considerare a resurselor tuturor partenerilor . 
In cazul asocierii se completeaza formularul acord de asociere. Fiecare asociat in parte trebuie sa indeplineasca 
cerintele privind eligibilitatea conform pct. III.2.1 si III.2.2. 
 
2. În cazul subcontractării a unor părţi din contract, se completează lista cuprinzând subcontractanţii , formular 
9, însoţită şi de acordurile de subcontractare  formularul 9/A  
2.1. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta o listă cuprinzând subcontractanţii relevându-se partea din contract care 
urmează a fi subcontractată.  
2.2. Documentele referitoare la resursele materiale ale subcontractanţilor declaraţi vor fi depuse şi se iau în 
considerare doar pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
Ofertantul are obligatia de preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si 
datele de identificare ale subcontractantilor conform Declaratiei privind partea/partile din contract care sunt 
indpelinite de subcontractanti si specializarea acestora.  
Autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor 
incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Pe parcursul derularii contractului, 
contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominaliztai in oferta fara acceptul autoritatii 
contractante.  Eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare initiale. 
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □  nu  
Dacă da, descrierea acestor condiţii 
III.1.5. Legislaţia aplicabilă 
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 
c) Ordin ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie. 
d) www.anrmap.ro 
e) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 1 / 2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu 
stăpân. a) OUG nr 155/2001privind aprobarea programului de gestionare a cainilor afra stapan b) Legea nr 258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a cainilor fara stapan c) HG nr 1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr 155/2001 

 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 
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III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul 
comerţului sau al profesiei 
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) 
necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

 Declaratie privind calitatea de participant la procedura  –   
Declaratie privind neîncadrarea 
în situaţiile prevăzute la art. 180 
din OUG 34/2006  

Prezentare Formular 2 
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 
actualizata  in original. 
Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 
atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica. 
(În cazul unei asocieri/consortiu, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest 
formular). 

Declaratie privind neîncadrarea 
în situaţiile prevăzute la art. 181 
din OUG 34/2006 

1. Prezentare  Formular 3 
2.certificat eliberat de compartimentul impozite si taxe al unitatii 
administrativ teritoriale de pe raza careia isi are sediul social, care sa ateste 
ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care 
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Document in original 
sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea pentru conformitate cu 
originalul.     
3. certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor la bugetul de stat  in 
luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. Document in 
original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea pentru 
conformitate cu originalul. 
 In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite 
confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici 
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) 
din HG nr.925/2006. 
Pentru  persoane juridice  străine:        
Cerinţa obligatorie: Operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare (certificate, caziere, alte documente echivalente) prin care să 
dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în traducere 
legalizată. 

Certificat de participare la 
licitaţie cu ofertă independentă 
Declaraţie privind  neîncadrarea 
în situaţiile prevăzute la art.69^1 
din ordonanţă  
 

Prezentare Formular 4. 
 Completare Formular 4/1 
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante , în ceea 
ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: 
Bokor Tiberiu, Derzsi Gyula ,Györke Cristina-Denisa, Bejan András, Babós 
Botond, Barta Vilmos, Nagy-Babos Tamás, Molnar Lajos-Zoltan, Hegedűs 
Ferenc, Kelemen Andrei, Lukács László, Szabó István, Rákosi János, 
Szigethy Kálmán, Balázs Attila, Taierling Johan, Veres Botond-Géza, Ilyés 
Botond, Bartha Janos, Toth Csilla, Bokor Erzsebet, Antal Emoke, Vizi Attila 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) 
necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 
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1. Certificat constatator eliberat 
de Oficiul Registrului 
Comerţului din care rezulta ca domeniul de activitate al 
ofertantului corespunde obiectului 
procedurii. 
2. Autorizatii emise in baza  
Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
1/2014 pentru aprobarea normelor 
privind identificarea şi 
înregistrarea câinilor cu stăpân. 

1. în original, in  copie legalizată sau  copie lizibila cu mentiunea „conform 
cu originalul”din care să rezulte : 
a)- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii  
   Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/valabile la data 
limita de depunere a ofertelor. 
(În cazul unei asocieri/consorţiu, fiecare asociat este obligat sa 
îndeplinească cerinţa). 
Se solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea 
comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, să prezinte pentru 
conformitate documentul în original/copie legalizată. 
 
 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) 
necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Media cifrei de afaceri in domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului 
pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel 
putin egala cu 1.000.000 lei. 

Completarea formularului cu informatii generale ale operatorului 
economic, formular nr 5 

III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Nivel(uri) specific(e) 
minim(e) necesar(e) (după 
caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate:  

Solicitat ■  Nesolicitat   
O listă a principalelor 
servicii prestate în ultimii 3 
ani, conţinând valori, 
perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent dacă 
aceştia din urmă sunt 
autorităţi contractante sau 
clienţi privaţi. Prestările de 
servicii se confirmă prin 
prezentarea unor 
certificate/documente emise 
sau contrasemnate de o 
autoritate ori de către 
clientul privat beneficiar. În 
cazul în care beneficiarul 
este un client privat şi, din 
motive obiective, operatorul 
economic nu are 
posibilitatea obţinerii unei 
certificări/confirmări din 
partea acestuia, 
demonstrarea prestărilor de 
servicii se realizează printr-o 
declaraţie a operatorului 
economic; 

Completare formular nr 6  
Declaraţie privind lista principalelor servicii  efectuate în ultimii 3 ani, conţinând 
valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt 
autorităţi contractante sau clienţi privaţi – Formular nr. 6 (în original). 
Se vor prezenta:  Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de 
catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii. 
Operatorii economici străini: vor  prezenta copiile documentelor solicitate sau 
orice alte documente echivalente însoţite de traducerea autorizată şi legalizată a 
acestora în limba română. 
Pentru calculul preţului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va 
folosi cursul mediu  anual lei/valuta comunicat de către Banca Naţională a 
României pentru anii în care au fost încheiate contractele respective. 
În cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, capacitatea tehnică se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor partenerilor. 

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 

respectării cerinţelor menţionate: 
Solicitat                  Nesolicitat ■ 
 

 
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  da □ nu ■ 
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                       
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Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate  □                   
 
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                         da □ nu ■ 
Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările  profesionale  ale                                 
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da □ nu ■ 

 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 
IV.1) TIPUL PROCEDURII 

IV.1.1) Tipul procedurii 
Licitaţie deschisă X 
Licitaţie restrânsă □ 
Licitaţie restrânsă accelerată □ Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 
Negociere cu publicarea unui anunt de participare  □ Au fost deja selectaţi candidaţi                                                                                                                 da □ nu □ 
Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii 
suplimentare 
Negociere accelerată  
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:  
Dialog competitiv □ 
Cerere de oferte □  
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe (licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 
Număr de operatori economici preconizat □□□ 
sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 
Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: 
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, 
dialog competitiv) 
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a                                      da □ nu □ 
reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate 
 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 
Cel mai mic preţ          ■   
Sau 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                      

□ criteriile menţionate în continuare □ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o 
ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv. 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                               da □ nu ■ 
Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) 

 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
 
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                      da □ nu ■ 
Dacă da, Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Alte publicări anterioare (după caz) □ 
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Anunţ de intenţie  
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Numărul şi data publicării în SEAP 
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 
RO   ■      
Altele:  
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii 
deschise) 
durata în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
La inceputul propunerii tehnice ofertantii vor mentiona ca au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii, formular 10. Ofertantii vor completa si depune in cadrul ofertei tehnice Declaratia 
privind protectia mediului si protectia muncii. La intocmirea ofertelor ofertantii vor utiliza propriile valori si 
preturi cu conditia respectarii prevederilor caietului de sarcini si a legislatiei incidente in materie. Valorile 
specificate in oferta vor ramane nemodificate pe intreaga perioada de derulare a contractului. Elementele 
propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet pentru a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza sa 
fie prestate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini.(ex. Prin insirarea si detalierea serviciilor). 
 
Se va atasa declaraţie referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii conform prevederilor Legii privind 
securitatea şi sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru 
locul de muncă cu indicarea în cadrul ofertei a faptului că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. 
Informaţii detaliate privind aceste reglementări se pot obţine de la Ministerul Muncii, familiei şiProtecţiei Sociale. 
AdresaŞ str.Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucureşti, cod poştal 73222 Romania, tel. ‚+04021/3027030, Adresa 
we www.inspectmun.ro 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantii vor completa si depune Formularul de oferta. Preturile vor fi exprimate in lei fara TVA. Ofertantii vor 
prezenta o singura oferta care va cuprinde totalitatea serviciilor mentionate (calitativ si cantitativ) in Caietul de 
sarcini.  
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
 Pana la data si ora precizata in invitatia de participare ofertele vor fi depuse direct sau trimise prin posta de catre 
ofertanti la sediul autoritatii contractante. Acestea vor fi inregistrate la registratura  Primariei Municipiului Tg 
Secuiesc, la adresa mentionata la sediul autoritatii contractante. Numarul de exemplare care se depun : 1 original si 
1 copie. Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei : ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si 
prezentarii ofertei, precum si a documentelor care o insotesc. Ofertele cuprinzand documentele de calificare, 
propunerea tehnica si propunerea financiara se vor depune in plicuri sigilate, separate astfel : (a) plicul I va contine 
documentele de calificare si se va inscriptiona « Documente de calificare » si denumirea ofertantului ; (b) plicul II 
va contine documentele privind oferta tehnica si oferta financiara, in original si se va inscriptiona « Oferta tehnica 
si financiara » si denumirea ofertantului. Plicurile I si II se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator 
si netransparent. Acest plic exterior se va inscriptiona dupa cum urmeaza : (a) pe plicul exterior continand 
documentele de calificare si ofertele in original se va trece OFERTA IN ORIGINAL ; (b) pe celalat plic exterior 
continand copia solicitata ale documentelor de calificare si ale ofertelor se va trece COPIE. Cele doua plicuri 
exterioare continand oferta si in original si copia se vor introduce intr-un pachet/colet sigilat. Pe colet va fi trecuta 
numele ofertantului inclusiv adresa, adresa autoritatii contractante si mentiunea «  A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA…si ORA… ».  Pachetul/ coletul va fi insotit de dovada constituirii garantiei de participare, 
iar dupa caz si de imputernicirea scrisa din partea ofertantului pentru o persoana desemnata sa participe la sedinta 
de deschidere a ofertelor. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect considerarea ofertei  ca 
neconforma. 
 
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                          da □ nu ■ 
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:  
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare             da □   nu □ 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):  
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
In cazul ofertelor care au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, se solicita reofertare in plic inchis, in vederea 
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departajarii ofertelor.  
Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa formular nr 1. 
VI.4) CĂI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Denumire oficială: Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor 
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084   Ţară: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021-310 46 41  
Adresă Internet (URL) 
www.cnsc.ro 

Fax: 021- 310 46 42  
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 
Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: 
E-mail: Telefon:  
Adresă Internet (URL)  Fax:  
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele 
prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006. 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 
Denumire oficială: Municipiul Târgu Secuiesc 
Adresă: P-ţa Gabor Aron nr.24,  
Localitate: Târgu Secuiesc, jud. Covasna Cod poştal: 

525400 
Ţara: 
Romania 

Punct(e) de contact: 
Antal Emoke 

Telefon: +40 267361974 
E-mail: emoke.antal@kezdi.ro Fax:+40 267361652 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.kezdi.ro 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR 

Babós Botond        Zátyi Andrei 
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       Anexa nr. 2 la HCL nr. 89/2015   CAIET DE SARCINI privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiul Tg 
Secuiesc CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 
Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân şi stabileşte nivelurile de calitate şi condiţiile 
tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă în condiţii de 
gestiunea delegată. 
(2) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare stipulate în Regulamentul 
serviciului specializat şi prevede condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Tg Secuiesc. 
(3) Concesionarea serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân se va face în urma 
organizării unei licitaţii deschise în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, modificările şi 
completările ulterioare, la care pot participa persoane juridice romane/străine, autorizate în condiţiile 
legii. 
(4)  Caietul de sarcini, şi Regulamentul serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân 
se aprobă prin hotărare a Consiliului local Tg Secuiesc şi vor fi anexe la contractul de concesionare. 
CAPITOLUL II. OBIECTUL ŞI ARIA CONCESIUNII: 
Art. 2. - (1) Obiectul contractului de concesiune este Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără 
stăpân din municipiul Tg Secuiesc. 
(2) Beneficiarul Serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân este Unitatea Administrativ 
Teritorială municipiul Tg Secuiesc, p-ta Gabor Aron  nr. 24, Tg Secuiesc, Judeţul Covasna. 
(3) Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân concesionat va fi prestat în aria geografică 
a municipiului Tg Secuiesc si a localitatilor din zona. 
Art. 3. - Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân se va realiza pe raza municipiului Tg Secuiesc si a localitatilor din zona  activităţile stipulate în Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului specializat pentru gestionarea a câinilor fără stăpân din municipiului Tg 
Secuiesc. 
 Art. 4. - Bunuri utilizate în derularea concesiunii sunt : 
- Bunurile de retur - bunurile concedentului date în folosinţă la data semnării contractului, inclusiv 
investiţiile efectuate de operator pe perioada derulării contractului, indiferent de sursa de finanţare. 
Aceste bunuri revin concedentului fără plată şi negrevate de sarcini la expirarea contractului de 
concesiune. 
Concedentul pune la dispoziţia operatorului imobilul „Adăpostul” pentru  câini fără stăpân şi terenul 
aferent, în vederea desfăşurării serviciului de gestionare a a câinilor fără stăpân, cu inventarul aferent 
conform anexei la prezentul caiet de sarcini. Inventarul bunurilor mobile aferente serviciului vor fi 
predate concesionarului în baza unui proces-verbal de predare primire la semnarea contractului de 
delegare. 
- Bunurile de preluare - aceste bunuri pot include, dar nu se limitează, la sistemul operaţional 
informatic şi alte dotări care pot fi transferate concedentului dupa expirarea contractului de concesiune 
în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua respectivele bunuri în schimbul, 
compensării egale cu valoarea contabila neamortizată. 
- Bunurile proprii - bunurile ale concesionarului necesare desfăşurării activităţii, achiziţionate 
înainte sau după încheierea contractului şi până la expirarea termenului contractual.



 

Art. 5. - Serviciul specializat de gestionare a a câinilor fără stăpân se realizează cu Arespectarea strictă 
a normelor privind capturarea, transportul, îngrijirea si eutanasierea a câinilor fără stăpân care sufera 
de boli incurabile constatate de medicul veterinar. 
Art. 6. - Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protecţia acestora conform 
principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea 
admistrativ-teritoriala în care funcţioneaza. 
CAPITOLUL III. DREPTURI LE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
Art. 7. - Drepturile concedentului sunt următoarele: 
a)  să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân; 
b)  să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi 
parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de concesionare, cu excepţia situaţiilor care 
nu se datoreaza acestuia. 
c) să urmarească, să monitorizeze şi să controleze operatorul serviciului cu privire la modul de 
gestionare a serviciului public; 
d)  funcţie de calitatea serviciului prestat, concedentul işi rezervă dreptul de a refuza la plata 
contravaloarea serviciilor executate. 
Art. 8. - Obligaţiile concedentului sunt următoarele: 
a)  să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un tratament egal 
tuturor operatorilor; 
b)  să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregatirea ofertelor si 
participarea la licitatii; 
c)  să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurarii gestiunii serviciului 
public ; 
d)  să aducă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl 
constituie serviciul specializat de gestionare a câiAnilor fără stăpân; 
e) să atribuie contractul de concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în 
termen de 7 zile de la încheierea procedurii de atribuire prevăzute de OUG 34/2006; 
f)  să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractul de concesionare; 
g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; 
h)  să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea 
operatorului, altele decât cele publice. i) pune la dispozitia operatorului adapostul pentru caini, cladirea administrativa si terenul aferent 
in mod gratuit 
Art. 9. - Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân 
se înscriu în Regulamentul de organizare al serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân şi în 
contractul de concesionare a gestiunii, urmărindu-se astfel asigurarea şi menţinerea echilibrului 
contractual pe toată durata de derulare a acestuia. 
Operatorul serviciului public are calitatea de autoritate contractantă şi are obligaţia de a efectua 
achiziţii publice potrivit reglementarilor legale în vigoare. 
Art. 10. - Drepturile operatorului sunt următoarele: 
a)  sa utilizeze spatiul – corp adminstrativ, teren si boxele – numai  in scopul gestionarii cainil9or 
fara stapan conform legislatiei in domeniu in vigoare.  
b) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora atât 
de la persoanele fizice sau juridice, cât şi de la autoritatea publică locală; 
Art. 11. - Obligaţiile operatorului sunt următoarele: 
(1) Operatorul prestator al serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân are faţă de 
utilizatori utmătoarele obligaţii: 



 

 

a) să presteze servicii de calitate utilizatorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contract; 
b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire; 
c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de Consiliul Local şi a prevederilor Regulamentului 
de organizare si funcţionare al serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân ; 
d) să furnizeze Consiliului Local informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile 
necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele 
contractului de concesiune şi prevederile legale in vigoare; 
e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale in vigoare 
pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri si servicii; 
f) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariati. g) să ţină registrele speciale stipulate în legislaţia aferentă la zi și în format electronic cu toate datele 
de identificare, inclusiv poze, conform legislației în vigoare; 
h)  să permită accesul reprezentanţilor asociaţiilor, organizaţiilor şi societăţilor de protecţie a 
animalelor la operaţiile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparatizare, adopţie şi eutanasiere, în 
cazul in care aceştia o solicita, dar pe baza unui program orar prestabilit. 
i)  să comunice lunar la direcţia sanitar veterinară judeţeană, Primăriei municipiului datele la care 
legislaţia îl obligă; 
j)  să prezinte trimestrial Consiliului Local informare scrisă privind modul de gestionare a 
serviciului; 
k)  să respecte normele de protecţia muncii, PSI şi să ia masurile necesare privind igiena şi 
siguranţa la locul de muncă. 
j) să respecte condiţiile de mediu conform legislaţiei in vigoare pe toată durata concesiunii; 
m) să respecte condiţiile igenico-sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănătate publică; 
n) să obţină de la autorităţile competente autorizaţiile de operare; 
р) să nu subconcesioneze bunurile şi serviciile care fac obiectul concesiunii; 
r) să plătească redevenţa la valoarea şi la termenul prevăzut in contract; 
s) să efectueze întreţinerea şi reparaţiile curente atât ale clădirilor cât şi ale utilajelor cu care îşi 
desfăsoară activitatea încât să menţină funcţionalitatea permanentă a acestora; 
t) concesionarul va lua toate măsurile privind bunurile de retur astfel încât la încheierea contractului 
capacitatea acestora să fie cel puţin egală cu cea la data intrării în vigoare a contractului; 
u) investitiile care se realizeaza atât din fonduri proprii ale concesionarului cât si din surse atrase 
asupra imobilului  si terenului asferent concesionat, reprezintă bunuri de retur şi se vor amortiza pe 
perioada derulării contractului urmând ca la încetarea concesiunii la termen să intre în proprietatea concedentului, libere de orice sarcini; investitiile se vor realiza numai cu acordul prealabil al 
Consiliului Local. 
v) să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinînd patrimoniului 
concesionat 
x) concesionarul va plăti impozitele aferente conform legislaţiei în vigoare; 
y) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materialele cu regim special, medicamentele 
etc); 
z) să asigure permanenţa serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
z1) prestatorul activităţii îşi va dimensiona baza materiala ( personalul, parcul de autospeciale şi 
echipamentele pentru capturarea şi transportul câinilor fără stăpân) în funcţie de numărul (estimat la 
100) câini fără stăpân . Operatorul va angaja (colabora) obligatoriu cel puţin un medic veterinar 
posesor de atestat de libera practică (pentru activitatile in cadrul adapostului pentru caini), eliberat de 
autoritatea competentă.  La intrarea in vigoare a contractului in urma adjudecarii procedurii de licitatie, 
operatorul va asigura  echipamentul minim necesar functionarii in conditiile legii a adpostului. 
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z2) achitarea tuturor taxelor si impozitelor, a cheltuielilor de intretinere. 
z3) obtinerea autorizatiilor necesare in vederea functionarii adpostului 
CAPITOLUL IV. CONDIŢII DE EXPLOATARE ŞI INVESTIŢII 
Art. 12. - Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân a municipiului Tg Secuiesc                                        
trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate cu respectarea condiţiilor tehnice 
specifice fiecărei activităţi. 
Art. 13. - Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul specializat de gestionare a câinilor fără 
stăpân sunt următoarele: 
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunitătii locale; 
b) continuitatea serviciului; 
с) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate; a) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii bazei de gospodarâre a câinilor fără stăpân ; 
b) protecţia si conservarea mediului natural; 
c) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănătate publică; 
d) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 
e) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
f) protecţia animalelor, cu evidenţierea măsurilor de protecţie pe etape de dezvoltare, în concordanţă 
cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene; 
Art. 14. - Programul prestaţiilor se va stabili de concedent, de comun acord cu prestatorul, astfel încat 
acesta să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân luând în considerare prevederile legale; 
Art. 15. - (1) Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân va urmării să realizeze un raport 
calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile si 
beneficiile asumate prin contract. 
Structura şi nivelul tarifelor practicate prezentate în ofertă vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor 
fi în conformitate cu prevederile legale. 
(2)  Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului public care se realizeă 
din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului de 
concesionare, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel şi se vor amortiza de către operator 
pe durata contractului. 
(3) Programul de investiţii poate cuprinde: 
- modernizarea şi reabilitarea bazei materiale în care se desfasoară activitatea; 
-  dotarea cu maşini,utilaje şi echipamente conform legislaţiei în vigoare, normelor de mediu şi 
normelor Uniunii Europene; 
-  mobilarea şi înfrumuseţarea zonei în care se afla adăpostul pentru animale fără stăpân; - lucrări suplimentare de investiţii precum şi dotări suplimentare propuse de concesionar; 
Art. 16. - (1) Pe perioada derulării contractului, se vor respecta condiţiile impuse de legislaţia de 
mediu. 
(2) Pe toata durata derulării contractului, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin 
acte normative emise de autoritătile sanitar veterinare competente; 
Art. 17. - (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciului public se fac cu respectarea 
legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor, a 
legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale 
referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. 
(2) Finanţarea lucrarilor de investiţii se asigură din următoarele surse: 
d) venituri proprii ale operatorului; 
e) credite bancare, interne sau externe; 
f) fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 
g) taxe speciale instituite în condiţiile legii; 



 

 

h) donaţii, sponsorizări; 
i) alte surse constituite potrivit legii. 
(3)  Investiţiile care pot influenţa valoarea imobilului concesionat vor fi efectuate numai după 
aprobarea concendentului, fără a schimba destinaţia principală a bunului respectiv. 
CAPITOLUL V. DURATA CONCESIUNII 
Art. 18. - (1) Durata pentru care se încheie contractul de concesionare a serviciului public de 
gestionare a câinilor fără stăpân este de 5 ani cu drept de prelungire pe încă jumătate din perioada cu 
acordul părţilor, în condiţiile legii. 
(2) În cazul în care concedentul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa în 
scris concesionarul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual şi va demara 
procedura de încredinţare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân conform procedurilor legale. 
CAPITOLUL VI. REDEVENTA 
Art. 19. - (1) Redevenţa anuală este de 2 % din valoarea serviciilor prestate într-un an. 
(2) Suma prevazută la alin.1 se va plăti trimestrial pâna la data de 10 a primei luni din trimestrul 
următor celei pentru care se face plata pe baza facturii intocmite de concendent. 
(2) Neplata redevenţei la termen dă dreptul concedentului să calculeze majorări şi penalităţi 
prevăzute în legislaţie pentru veniturile bugetare. 
Art. 20. - Cantităţile estimate şi tarifele maxime ce pot fi ofertate în funcţie de activităţile ce vor fi 
prestate de concesionar sunt redate în tabelul de mai jos. Operaţiunile se vor măsura în: UM/cap de 
animal 
 

Denumirea prestatiei UM 
Tarif maxim acceptat lei/UM fara TVA  

Cantitati ofertate estimate Valoare totala 

Capturare,tranchilizare, transport, buc 85 40        3,400.00      
Vaccinare antirabica  buc 35 40        1,400.00      
Microcipare  cu microcip sau alte mijloace de identificare  buc 32 40        1,280.00      
Deparazitare interna si externa buc 35 40        1,400.00      
Vaccinare szopornyica pui- buc 40 40        1,600.00      
Intretinere si hranire buc/zi 4 40           160.00      
Sterilizare- mascul buc 90 20        1,800.00      
Sterilizare - femela buc 150 20        3,000.00      
Eutanaziere si incinerare buc 155 12        1,860.00      
Total estimat pe luna            15,900.00      
Total estimat pe an          190,800.00      
Total estimat pe 5 ani           954,000.00      
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CAPITOLUL VIII. EVALUAREA OFERTELOR 
Art. 21. -  Criteriul de atribuire utilizat pentru stabilirea ofertei câstigătoare este „pretul cel mai scazut 
” 
CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE: 
Art. 22. Prevederile Caietului de sarcini sunt completate de Regulamentul serviciului public de 
gestionare  a câinilor fără stăpân din municipiul Tg Secuiesc. 
Prevederile Caietului de sarcini se actualizează şi se completează automat cu prevederile legislative 
naţionale şi comunitare apărute după aprobarea acestuia în Consiliul local al municipiului Tg Secuiesc 
până în momentul încetării contractului de concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân. 
Art. 23. - Condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 
 
 
 
 
Lista bunurilor, proprietatea municipiului Tg Secuiesc, puse la dispoziţia operatorului în vederea 
gestionării serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân. 
Nr.crt. Denumire imobil Datele de identificare 
1 Teren intravilan C.F 26990 cu cu 

suprafaţă 14138 mp 
2. Corp administrativ  Sc= 171.51mp  nr. inventar 
3. Boxe pt caini  Sc=182.00 mp; 40 buc  nr. inventar Z 1289 4. Coteţe pentru adăpostirea câinilor în 

sistem de boxe 
50 boxe pt cate 2 caini ;          
 Sboxa =3.64 mp  5. Obiectele de inventar aferente serviciului Vor fi predate la data 
semnării Contractului 
prin P-V de predare 
primire 
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