
 
 

               Nr._____________/_____._____2021                              Nr.______ /___.___. 2021    

 

CONVENȚIE DE COLABORARE 

PREAMBUL 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.„e” şi alin.(7) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

art.24^3 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată, astfel cum a fost 

completată prin Ordonanța de urgență nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative 

cu incidență în protecția animalelor, precum și a Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.14/28.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului 

public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a 

emis un ordin de plasare în adăpost,  

A intervenit prezenta convenție de colaborare, între: 

1. PĂRȚILE 

1.1.CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, Județul 

Mureș, tel. 0265-263211, fax: 0265-268718, cod fiscal 4322980, cont RO06TREZ 4762 4670 

259X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureș, reprezentat prin Péter Ferenc, 

având funcția de PREȘEDINTE, în calitate de beneficiar, pe de o parte, 

și  

1.2.MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ – având sediul în  localitatea Târgu Mureș, P.ța Victoriei, nr.3, 

Județul Mureș, cod poștal 540026 telefon/fax: 0040.265.268.330/0040.265.266.963, cod 

fiscal: 4322823, cont ________________________, deschis la Trezoreria Târgu Mureș, 

reprezentat prin Soós Zoltán, având funcția de PRIMAR, în calitate de prestator, pe de altă 

parte, 

au convenit asupra următoarelor: 

2. OBIECTUL CONVENȚIEI 

Obiectivul convenţiei îl reprezintă cooperarea între părți în vederea asigurării adăpostirii și 

îngrijirii animalelor aflate în pericol ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost, emis de 

către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la Adăpostul de câini fără 

stăpân, gestionat de Administrația Domeniului Public -  Formația de Gestionare Câini Fără 

Stăpân și Ecarisaj din subordinea Municipiului Târgu Mureș, pentru animalele domestice de tip 

Canis lupus familiaris (câine), cu condiția ca acestea să fie situate pe raza Municipiului Târgu 

Mureș în momentul în care acestea se află în pericol. 

                         3.DURATA 

Prezenta Convenţie de cooperare intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părți și 

încetează la data 31.12.2022. 

 

 

 

 



 
 

 

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚIILOR 

4.1. Consiliul Județean Mureş se obligă: 

4.1.1. Să deconteze toate cheltuielile suportate de Municipiul Târgu Mureș  - Adăpostul 

pentru câini fără stăpân, pentru fiecare tip de serviciu acordat câinelui plasat în adăpost, 

din sumele cuprinse în buget cu această destinație, în baza tarifelor stabilite și aprobate, în 

condițiile legii, respectiv pentru:  

 capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a câinilor aflați în pericol, cu condiția ca 

acesta să fie situat pe raza Municipiului Târgu Mureș în momentul în care se află în pericol; 

 asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, la nevoie; 

 transportul câinelui capturat/preluat/ridicat, la adăpost, cu condiția ca acesta să fie 

situat pe raza Municipiului Târgu Mureș în momentul în care se află în pericol; 

 deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform 

legislației sanitar-veterinare; 

 cazarea, în limita spațiului de cazare, existent la data solicitării, precum și hrănirea 

câinelui, pe perioada adăpostirii acestuia. 

4.1.2. Contravaloarea serviciilor mai sus enumerate se achită de către beneficiarul lor, la 

prețurile de cost ale prestatorului, pentru fiecare tip de serviciu de care a avut parte câinele 

plasat în adăpost, conform anexei, parte integrantă din contract. 

4.1.3. Plata contravalorii serviciilor acordate câinilor plasați în adăpost, se va face lunar, în 

termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul autorității publice județene, 

factură care va fi însoțită de documentele justificative a cheltuielilor suportate cu asigurarea 

serviciilor menționate la pct.4.1.1 (ex. acte medicale eliberate de către medicul veterinar din 

care să reiasă intervențiile și serviciile de asistență veterinară acordate, foaia de parcurs 

pentru mijlocul de transport cu care s-a realizat preluarea și transportul câinelui la adăpost 

etc.). 

4.1.4. Să publice pe site-ul propriu al instituției, toate informațiile privind câinii care fac 

obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în cadrul Adăpostului pentru câini fără stăpân, în 

termen de 10 zile de la emiterea acestora, în baza actelor menționate la art.4.2.2. 

 

4.2. Municipiul Târgu Mureş se obligă:  

4.2.1. Să acorde câinelui plasat în adăpost, prin Adăpostul pentru câini fără stăpân, 

următoarele servicii în funcţie de nevoi în fiecare caz în parte: 

 capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a câinelui aflat în pericol, cu condiția ca 

acesta să fie situat pe raza Municipiului Târgu Mureș în momentul în care se află în pericol; 

 asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, la nevoie; 

 transportul câinelui capturat/preluat/ridicat, la adăpost, cu condiția ca acesta să fie 

situat pe raza Municipiului Târgu Mureș în momentul în care se află în pericol; 

 

 



 
 

 deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform 

legislației sanitar-veterinare; 

 cazarea, în limita spațiului de cazare, existent la data solicitării, precum și hrănirea 

câinelui, pe perioada adăpostirii acestuia. 

4.2.2. Să transmită Consiliului Județean Mureș în cel mult 3 zile de la data plasării în 

adăpost, copie după ordinul de plasare a animalului în adăpost emis de către polițistul din 

cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, precum și procesul-verbal întocmit de 

către acesta în care s-a consemnat modalitatea de punere în executare a ordinului de 

plasare în adăpost.  

4.2.3. Să transmită lunar Consiliului Județean Mureș factura emisă pentru serviciile acordate 

câinelui plasat în adăpost, însoțită de documentele care justifică cheltuielile suportate cu 

asigurarea acestora, respectiv  acte medicale eliberate de către medicul veterinar din care să 

reiasă intervențiile și serviciile de asistență veterinară acordate, foaia de parcurs pentru 

mijlocul de transport cu care s-a realizat preluarea și transportul câinelui la adăpost etc.  

5. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI  

5.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut  la punctul 1. 

5.2. În cazul în care notificarea se face prin postă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

5.3. Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

ce a fost expediată. 

5.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

                         6.MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONVENȚIEI 

 6.1. Convenția poate fi modificată în perioada sa de valabilitate, prin act adițional. 

 6.2. Prezenta convenție încetează: 

 a) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată; 

                           b) prin acordul de voinţă al părţilor;  

                           c) prin denunțare unilaterală, printr-o notificare scrisă; 

  d) prin reziliere, în cazul în care una dintre părţi nu își execută întocmai și la timp fiecare 

din obligațiile pe care și le-a asumat, partea lezată va notifica părţii în culpă să depună 

toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. Dacă partea 

în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată 

poate rezilia în mod unilateral convenţia.  

  6.3.Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente 

între părțile contractante. 

 

 

 



 
 

                         7. FORȚA MAJORĂ 

                         7.1. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, intervenirea forţei majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziţie în 

vederea încetării acesteia.  

              7.2. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de trei 

luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei 

convenţii, fără ca nici o parte să poată pretinde daune – interese. 

7.3. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta 

convenţie. 

8. LITIGII 

8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii de 

colaborare sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie rezolvate 

pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor 

adresa instanțelor judecătorești competente. 

9. DISPOZIȚII FINALE 

9.1. Părțile desemnează un grup de coordonare care să fie direct responsabil cu derularea 

convenției de colaborare, după cum urmează: 

a) Reprezentantul Consiliului Județean Mureș este Carmen Orășan, consilier în cadrul Direcției 

juridice și administrație publică – Serviciul administrație publică și cancelarie, telefon: 0265-

263.211, int.1219, e-mai: orasan.carmen@cjmures.ro. 

b) Reprezentantul Municipiului Târgu Mureș - Adăpostul pentru câini fără stăpân 

este:_________ 

9.2. Prezenta convenție de colaborare s-a încheiat azi______în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                          MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 

p.PREȘEDINTE                                                                                                            PRIMAR 

Administrator Public 

Szász Zoltán Tibor 

                                                                                                                                                                  

SECRETAR GENERAL                                                      ADMINISTRAȚIA DOMEMNIULUI PUBLIC 

Paul Cosma                                                        Formația de Gestionare câini fără stăpân 

                              și ecarisaj 

DIRECTOR EXECUTIV                                            

Alin Mărginean    

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

                  



 
 

                               
                               Întocmit: consilier, Carmen Orășan 
       Redactare: 2ex. 
 

           

      Tarife servicii acordate animalului plasat în  

           Adăpostul pentru câini fără stăpân, gestionat de Administrația Domeniului Public -   

     Formația de Gestionare Câini fără Stăpân și Ecarisaj  

        din subordinea Municipiului Târgu Mureș 
Anexa I 

                                  Capturare-cazare/cap câine: 

Nr crt.  Denumire produs/serviciu Preț/ lei cu TVA 

1. Seringă și ac pentru tranchilizare 

 

197,00  

2. Manoperă capturare cu crosă sau cu mâna 60,00   

3. Tranchilizant 7,00  

4. Deplasare 16,00  

5. Cazare (Hrănire, adăpare, vidanjare a fosei 

septice)/11 lei x 45 zile 

495  

6. Adopția/revendicarea (înregistrare câine în 

programul RECS- 11,9 lei cu TVA) 

12,00  

Total 787,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Produse medicamentoase/vaccinuri  



 
 

Denumire produse UM Preț/lei cu TVA 

Vaccin antirabic simplu 1 doză 4,17 

Vaccin monovalent 1 doză 10,12 

 Vaccin polivalent 1 doză 13,09  

T61 1 ml  3,93 

Ketamină clorhidrat 2 ml 5,6  

Xilazină clorhidrat 1 ml 1  

Praziquantel, Pyrantel paomat Comp. 1,10 

Ivermectină 1 ml 0,30 

Antibiotic-retard 1 ml 1  

Antiinflamator-retard 0,5 ml 0,9 

Microcipuri ISO Buc. 9,8 

Pașapoarte animale Buc. 7,9 

Carnete de sănătate Buc. 2,17 

Total/ câine de 10 kg                            61,08 

 

       Aceste tarife sunt calculate pe un câine de 10 kg, astfel prețul se modifică, în funcție de greutatea 

câinelui. 

                Astfel pentru câinii:- între 10-20 kg tariful va fi de două ori mai mare; 

- Între 20-50 kg tariful va fi de trei ori mai mare.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Serviciile sanitar veterinare 



 
 

Nr 

crt. 

Denumire servicii Preț/lei cu TVA 

1. 

Sterilizare câine mascul 

 

<10 kg : 200,00  

10-35 kg : 220,00  

>35 kg -  270,00  

2. 

Sterilizare câine femelă 

<10 kg:  220,00  

10-35 kg:  270,00  

>35 kg:  320,00  

3. 

Eutanasiere  

50,00-100,00 

<10 kg : 50,00  

10-35 kg : 75,00  

>35 kg -  100,00   

4. 

Toaletare /suture plăgi 

 

120,00 - 220,00  

<10 kg : 120,00  

10-35 kg : 180,00  

>35 kg - 220,00  

5. 

Îndepărtarea pintenilor 

170,00 

6. 

Intervenție chirurgicală piometru 

 

  

320-370,00 

<10 kg : 320,00  

10-35 kg : 350,00  

>35 kg -  370,00   

7. 

Extirpare tumori mamare 

270,00-370,00 

<10 kg : 270,00  

10-35 kg : 320,00  

>35 kg -  370,00   

8. 

Intervenție chirurgicală 

ectropion/entropion 

170,00 

9. 

Intervenție chirurgicală cherry eye 

170,00 

10. 

Anestezie (neuroleptanalgezie) 

generală 

<10 KG:  50,00  

10 - 35 KG:  75,00 

>35 KG: 100,00    

 

 
 
 
 


