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 ACORDUL DE COOPERARE 

privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân  

din data de 31.03.2022 

 

Încheiat astăzi, ????? 

 

    CAPITOLUL I 

    PĂRŢILE SEMNATARE 

 

    ART. 1 

    Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt: 

A. Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în continuare – 

Filială, în calitate de entitate organizatoare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân pentru 

instituţii publice locale, aşa cum sunt definite la art. 2, alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. B, cu 

sediul în loc. Ciugud, str. Simion Bran, nr. 42, titulară a codului de înregistrare fiscală 12837090 

şi a contului nr. RO51BTRLRONCRT0234820801, deschis la Banca Transilvania, reprezentată 

prin domnul Gheorghe DĂMIAN, care îndeplineşte funcţia de preşedinte al filialei, 

    Şi 

B. Primăria Orașului Abrud cu sediul în loc. Abrud, str. Piața Eroilor, nr. 1, județul Alba, Cod 

primărie 4905592, reprezentată prin Cristian-Alexandru ALBU având funcţia de primar (prin 

Hotărârea nr. 69/din 25.05.2022 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit 

acordul de cooperare) în calitate de proprietar al adăpostului situat în Orașul Abrud, str. 1 Mai, 

înscris în CF nr. 72409 Abrud la nr. crt.A.1.13, nr. topo. 724909 – C13 și al terenului în suprafață 

de 2200 mp și partener în acordul de cooperare;  

C. Instituţia publică locală care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a 

obiectivelor specifice serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, respectiv: 
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C.1. Primăria comunei ??????, cu sediul în loc. ?????, str. ?????, nr. ???, județul Alba, Cod 

primărie ????, reprezentată prin ??????? având funcţia de primar, (prin Hotărârea nr. ???? adoptată 

de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de 

participantă la acordul de cooperare; 

C.2.   

 

    CAPITOLUL II 

    OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

 

    ART. 2 

    Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea dintre părțile semnatare, în vederea 

organizării şi funcționării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân prin cooperare, structură 

aflată în compunerea Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, în conformitate 

cu prevederile legale. 

    ART. 3 

    Prezentul acord stabileşte: 

    a) drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi funcționarea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

    b) atribuţiile serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

    c) obligaţiile financiare ale comunelor semnatare ale acordului; 

    ART. 4 

    Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se obligă să 

acţioneze consecvent pentru respectarea lor, sub forma: 

a) menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei comune semnatare; 

b) susținerii activității serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân prin cooperare prin plata 

obligațiior rezultate din prezentul acord; 

c) revocarea acordului prin acordul părților semnatare, manifestat în scris; 

d) obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor  rezultate în urma aplicării 

prevederilor prezentului acord și la care au acces fiecare dintre părțile semnatare ale acestuia; 

e) respectării cadrului legal, metodologic şi procedural specific activității serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 
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CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE ÎN ORGANIZAREA ŞI 

EXERCITAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 

 

    ART. 5 

(1) Filiala, în calitate de entitate coordonatoare a activității serviciului de gestionare a câinilor 

fără stăpân prin cooperare, îşi asumă următoarele obligaţii: 

a) să constituie în structura sa internă serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, 

dimensionat în funcție de necesitățile formulate, în scris, de către fiecare comună semnatară a 

prezentului acord; 

b) să doteze serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân cu autoturisme, unelte de prindere, 

cuști, produse să servicii necesare desfășurării în bune condiții a activității. 

c) să depună toate diligențele în vederea autorizării adăpostului de câini, astfel încât acesta să 

funcționeze la parametrii normali. 

d) să investească în adăpostul de câini în vederea creării condițiilor optime de supraviețuire a 

câinilor capturați. 

e) să asigure cadrul necesar în vederea realizării adopțiilor. 

f) să asigure procesul de selectare și angajare a personalului din cadrul serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân;  

g) să țină evidența resurselor umane precum și a costurilor aferente acestora; 

h) să respecte cadrul legal în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin efectuarea 

instructajului introductiv general al angajaților; 

i) să conducă și să țină evidența și să efectueze plata cheltuielilor ocazionate de înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân prin cooperare și a 

decontării acestor cheltuieli între părțile semnatare ale acordului; 

j) să depună declarațiile privind impozitele şi contribuţiile aferente drepturilor de personal, 

precum şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii; 

k) să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanţii legali ai comunelor 

semnatare; 

l) să întrețină spațiul primit în condiții optime de funcționare;  
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m) să suporte toate cheltuielile cu utilitățile generate de funcționarea serviciului de gestionare 

a câinilor fără stăpân; 

n) să execute lucrări de amenajare și extindere a adăpostului pentru câinii fără stăpân, iar la 

predarea spațiului se va returna cu bunurile de retur primite; 

o) să suporte toate cheltuielile generate de capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân 

ridicați de pe raza unității administrativ teritoriale a Orașului Abrud 

 

(2) Primăria Orașului Abrud în calitate de partener are următoarele obligații: 

a) să predea spațiul situat în Orașul Abrud, str. 1 Mai, nr. 2, având ca destinație adăpost pentru 

câinii fără stăpân, înscris în CF nr. 72409 Abrud la nr. crt.A.1.13, nr. topo. 724909 – C13, 

proprietar Orașul Abrud – domeniul public, împreună cu toate dotările de care dispune imobilul 

respectiv, precum și a terenului aferent în suprafață de 2200 mp; 

b) să pună la dispoziție toate utilitățile necesare desfășurării în bune condiții a serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

c) să permită extinderea adăpostului cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 

(3) Comunele semnatare ale prezentului acord, au următoarele obligaţii: 

a) să informeze Filiala, asupra numărului de câini de pe raza comunei pentru care să 

solicită echipa de intervenție în vederea capturării acestora; 

b) să estimeze, anual, contribuția care le revine fiecăreia în parte din cheltuieli necesare 

susținerii activității serviciului de gestionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în 

cooperare reprezentate de salarii, contribuții și comisioane calculate în funcție de numărul de 

persoane angajate, cheltuieli lunare ocazionate cu întreținerea și funcționarea adăpostului, 

cheltuieli cu serviciile veterinare, cheltuieli cu serviciile de neutralizare, cheltuielile pentru fiecare 

câine capturat aferent numărului de zile în care se află în adăpostul public,  să prevadă aceste 

angajamente în bugetul local și să aloce sumele respective; 

c) să nominalizeze la nivelul fiecărei comune a unei persoane responsabile care să țină 

legătura cu serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân și să transmită solicitările în vederea 

programării echipei de intervenție; 

d) să asigure logistica necesară desfăşurării activităților specifice; 

e) să efectueze plata către Filială în fiecare lună a contribuției aferente serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân. 
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f) să acorde sprijin Filialei în calitate de entitate coordonatoare a activității serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

g) să informeze Filiala cu privire la orice modificare intervenită pe parcursul funcționării 

prezentului acord; 

h) să participe la convocările Filialei; 

 

(4) Filiala are următoarele drepturi: 

a) de a primi de la comunele semnatare, lunar, până la data de 08 a lunii pentru luna anterioară, 

sumele reprezentând obligațiile financiare, necesare susținerii activității serviciului de gestionare 

a câinilor fără stăpân în cooperare; 

b) de a primi, solicitările privind capturarea câinilor fără stăpân de pe raza comunelor 

semnatare ale prezentului acord, în vederea programării echipei de intervenție. 

c) de a refuza capturarea câinilor dacă nu au fost trimise în prealabil de către comunelor 

semnatare solicitări scrise în vederea programării intervenției. 

d) să primească spațiul cu destinația de adăpost pentru câinii fără stăpân de la Primăria 

Orașului Abrud cu toate utilitățile necesare pentru obținerea avizelor de funcționare; 

 

(5) Primăria Orașului Abrud în calitate de partener are dreptul de a beneficia cu titlu gratuit 

de toate serviciile necesare capturării și gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității 

administrativ teritoriale a orașului; 

 

(6) Comunele semnatare, au următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de serviciile realizate în cadrul serviciului de gestionarea a câinilor fără 

stăpân,  

b) să fie informate, în mod operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor din cadrul 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

c) să solicite și să primească informații legate de activitatea serviciului de gestionare a câinilor 

fără stăpân. 

d) să își manifeste voința de denunțare a prezentului acord; 
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    CAPITOLUL IV 

    ATRIBUŢIILE SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN  ÎN 

COOPERARE 

 

    ART. 6 

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cooperare se constituie distinct în structura 

Filialei. 

 

    ART. 7 

    Activitățile desfășurate de către Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din România 

în cadrul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân sunt următoarele: 

a) să captureze câinii fără stăpân de pe domeniul public al comunelor semnatare ale 

prezentului acord în baza unor programări prestabilite; 

b) să transporte câinii capturați în adăpostul public proprietatea Orașului Abrud; 

c) să cazeze, să hrănească, să întrețină, să deparaziteze, să vaccineze, șă sterilizeze și să 

efectueze controlul bolilor câinilor din adăpost cu respectarea normelor și măsurilor sanitare – 

veterinare în vigoare; 

d) să identifice și să înregistreze câinii fără stăpân în Registrul câinilor fără stăpân, exclusiv 

cu personal medical – veterinar; 

e) să asigure adopția, adopția la distanță și revendicarea câinilor fără stăpân din adăpostul 

public. 

 

CAPITOLUL V 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FINANCIARE ALE PĂRŢILOR 

 

 

    ART. 8 

    În vederea realizării în comun a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în cooperare, 

comunele semnatare ale acordului susţin financiar înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

structurii. 

     

ART. 9 
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    (1) Organizarea şi exercitarea în concret a activităţii serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân în cooperare, pentru comunele semnatare şi asigurarea evidenţelor privind activităţile 

desfăşurate, sunt în responsabilitatea filialei/asociaţiei, în calitate de entitate organizatoare. 

(2) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata de către fiecare comună 

semnatară a prezentului acord a unor cotizații și contribuții, calculat  proporțional cu cota parte ce 

îi revine fiecărei comune semnatare.  

    ART. 10 

    (1) Cheltuielile ocazionate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân în cooperare, se finanţează prin contribuţia din bugetul comunelor semnatare 

ale acordului. 

(2) Cota-parte a comunei, reprezentând cotizație plătibilă la momentul adoptării prezentului 

acord și care reprezintă   cheltuieli cu organizarea și punerea în funcțiune a serviciului de gestionare 

a câinilor fără stăpân ......... lei; 

(3) Cota-parte a comunei, reprezentând contribuție lunară aferentă cheltuielilor ocazionate cu 

funcționarea serviciului (cheltuieli cu salariile angajaților, cu utilitățile, servicii veterinare, 

medicamente, dezinfectanți, hrană, consumabile , etc) în sumă de ...... lei și care se plătește în 

contul Filialei pentru luna anterioară. 

(4) cheltuielile ocazionate cu întreținerea, tratarea, sterilizarea, eutanasierea, transportul, 

neutralizarea etc., care se stabilesc proporțional pentru fiecare câine capturat de pe raza 

comunei și pentru care se va întocmi o un deviz. 

    ART. 11 

    (1) Comunele semnatare achită cota-parte din cheltuieli, pe întreaga durată de existenţă a 

prezentului acord, după cum urmează: 

    a) contribuția lunară până cel mai târziu în data de 8 a fiecărei luni pentru luna anterioară ; 

    b) cheltuielile pentru fiecare câine capturat, după primirea devizului de către fiecare comună. ; 

    (2) În cazul în care comuna semnatară  nu achită cota-parte la termenele prevăzute la alin. (1), 

Filiala, după caz, înaintează o notificare către instituţia publică locală respectivă, aceasta 

constituind titlu executoriu, fără îndeplinirea niciunei alte proceduri. 
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CAPITOLUL VI 

CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INCOMPATIBILITATE 

 

 

    ART. 12 

    Informaţiile, datele şi documentele utilizate de părțile semnatare ale prezentului acord, sunt 

confidenţiale conform prevederilor legale . 

    ART. 13 

    Prin clauza de confidenţialitate, comunele semnatare ale prezentului acord convin ca, pe toată 

durata acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul Filialei date sau informaţii 

care privesc celelalte comune implicate în acţiunea de cooperare şi de care acesta a luat cunoştinţă 

în timpul exercitării competenţelor. 

    ART. 14 

    Filiala asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor între instituţiile 

publice locale semnatare ale prezentului acord. 

    ART. 15 

    Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii comunelor 

semnatare locale semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL VII 

FORŢA MAJORĂ ŞI LITIGIILE 

 

    ART. 16 

    (1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forţă majoră. 

    (2) Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă imposibilitatea 

absolută de executare, fiind imprevizibilă; sunt considerate caz de forţă majoră, în sensul 

prezentului acord, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii. 

    ART. 17 

    Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

    a) nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile 

lucrătoare de la producere; 
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    b) există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor 

acestuia. 

    ART. 18 

    Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este 

soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă. 

    ART. 19 

    În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre părţile 

semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de judecată competente, potrivit 

legii. 

 

CAPITOLUL VIII 

DURATA ŞI DESFIINŢAREA ACORDULUI  DE COOPERARE 

 

    ART. 20 

    Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data semnării lui 

de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare. 

    ART. 21 

    Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord în cursul executării lui se poate face numai pentru 

motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă al acestora. 

    ART. 22 

    Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii legali ai părţilor 

acordului. 

    ART. 23 

    (1) Calitatea unei comune semnatare de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotărârii 

consiliului local adoptată în acest sens, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care se comunică Filialei hotărârea respectivă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire. 

    (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie adoptată cu cel puţin 60 de zile înainte de 

sfârşitul anului bugetar și comunicată Filialei în termen de 10 zile lucrătoare de la dată adoptării. 

    (3) Comuna semnatară a acordului poate reveni asupra opţiunii de încetare a calităţii de parte în 

prezentul acord, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de sfârşitul anului bugetar, caz în care 
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aceasta trebuie să comunice Filialei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

hotărârea consiliului local prin care abrogă hotărârea prevăzută la alin. (1). 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE 

 

    ART. 24 

    (1) Anual, părţile prezentului acord se reunesc pentru: 

    a)  efectuarea analizei rezultatelor executării acordului; 

    b) stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân în cooperare; 

    c) aprobarea planului financiar contabil; 

    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se adoptă cel mai târziu în luna decembrie a anului 

curent pentru anul următor. 

    (3) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal şi se 

semnează de către reprezentanţii legali prezenţi ai părţilor semnatare ale prezentului acord. 

    (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor legali 

ai instituţiilor publice locale semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii pentru toate 

părţile, inclusiv pentru comunele semnatare care nu au fost reprezentate sau ai căror reprezentanţi 

legali au votat împotriva măsurilor respective. 

 

    ART. 25 

    Prezentul acord, prin act adiţional: 

    a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare ale acordului; 

    b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative 

intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui. 

 

    Prezentul acord a fost încheiat în ..... exemplare, toate fiind identic egale din punct de vedere 

juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi, .......... 
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L.S. 

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE ALBA A 

ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

Domnul Gheorghe DĂMIAN 

1. Semnătura  

2. Înregistrat sub nr.  

 

L.S. 

PRIMARUL ORAȘULUI ABRUD 

Domnul Cristian – Alexandru ALBU 

1. Semnătura  

2. Înregistrat sub nr.  

 

L.S. 

PRIMARUL COMUNEI ..... 

....... 

1. Semnătura  

2. Înregistrat sub nr.  

 


