Anexă la
Hotărârea nr. 176/2021

PROIECT
ACT ADIȚIONAL Nr. 1 la
Contractul de asociere nr. 265/23.06.2021

Părțile:
JUDEȚUL COVASNA prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, cu sediul în
municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008, tel/fax:
0267/351228, cod fiscal: 4201988, reprezentat prin domnul Tamás Sándor – preşedinte
şi domnul Veres János – director executiv,
și
Societatea TEGA S.A., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului
nr. 1, județul Covasna, având CIF: RO 8670570, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr.
J/l4/295/1996, tel.0367-401911, tel/fax. 0267-401912, reprezentată prin Máthé László director general și Vajna Kinga Enikő - director economic,
având în vedere:
- adresa TEGA S.A. nr. 15858/20.09.2021, înregistrată la Registratura generală a
Consiliului Județean Covasna sub nr. 10150/23.09.2021,
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ______/2021 privind aprobarea
proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 265/23.06.2021 încheiat
între Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Societatea TEGA S.A.
pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise
de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Covasna,
de comun acord au convenit modificarea și completarea Contractului de asociere
nr. 265/23.06.2021, încheiat între Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna și
Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de
plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, după cum urmează:
Art. I.
1. Punctul 2.1. se modifică și va avea următorul cuprins:
„2.1. (1) Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie asocierea părților în
scopul stabilirii principiilor de bază, respectiv a cadrului necesar în vederea asigurării
cu caracter continuu și permanent a serviciilor publice de adăpostire a animalelor care
fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția
Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în zona

municipiului Sfântu Gheorghe, precum și în aria de 10 km, respectiv unitățile
administrativ-teritoriale Arcuș, Bodoc, Chichiș, Ghidfalău, Ilieni, Moacșa, Ozun, Reci,
Valea Crișului și Vâlcele.
(2) Serviciile publice de adăpostire prevăzute la alin. (1) constau în asistența
veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, controlul bolilor animalelor,
conform legislației sanitar-veterinare.
(3) În cadrul serviciilor publice de adăpostire a animalelor care fac obiectul unor
ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, Societatea TEGA S.A. asigură
capturarea/deplasarea, cazarea, hrănirea, consemnarea la domiciliu, microciparea,
sterilizarea și deparazitarea câinilor, precum și alte servicii veterinare. În situații
temeinic justificate și cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 155/2021 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, societatea efectuează
eutanasierea.”
2. Punctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.1. Prezentul contract întră în vigoare la data semnării de către ambele părți
contractante și este valabil până la data de 31 decembrie 2021.”
3. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31 cu următorul cuprins:
„31 Prețul serviciilor publice de adăpostire a animalelor
31.1. Prețul serviciilor publice de adăpostire a animalelor care fac obiectul unor
ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, plătibil Societății TEGA S.A. de către
Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna este, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea serviciului
Capturare/Deplasare
Taxa zilnică
Microcipare
Sterilizare Fem.
Sterilizare Masc.
Vaccinare
Deparazitare Int./Ext.
Alte servicii veterinare
Eutanasiere
Consemn la domiciliu

Prețul serviciului
fără TVA
225 lei
15 lei
50 lei
225 lei
175 lei
55 lei
20 lei
45 lei/oră
35 lei/10kg
50 lei/zi
”

4. Punctul 4.2. se modifică și va avea următorul cuprins:
„4.2. Activități/responsabilități specifice:
a) Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna:

- în scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice de
adăpostire a animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost, va pune la
dispoziție, pe site-ul propriu, informații privind datele de contact ale entităților care
asigură serviciile respective şi ale locațiilor în care se desfășoară aceste activități;
- se obligă să achite prețul serviciilor publice de adăpostire a animalelor care fac
obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, prestate de Societatea TEGA
S.A., pe baza facturilor emise de aceasta însoțite de documentele justificative cu privire
serviciile prestate, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
b) Societatea TEGA S.A.:
- desemnează persoana(e) de legătură din cadrul societății, pentru relația cu
Județul Covasna;
- se deplasează pe teren pentru analiza situațiilor sesizate, participând în
colectivele de constatare şi cercetare a evenimentelor în care animalele au fost supuse la
rele tratamente sau acte de cruzime;
- gestionează cu operativitate datele legate de proprietarii sau deținătorii care
supun la rele tratamente sau acte de cruzime animalele;
- asigură serviciile de asistență veterinară de urgență, inclusiv intervenția
chirurgicală, controlul bolilor animalelor, conform legislației sanitar-veterinare;
- asigură capturarea/deplasarea, cazarea, hrănirea, consemnarea la domiciliu,
microciparea, sterilizarea și deparazitarea câinilor, precum și alte servicii veterinare.
- în situații temeinic justificate și cu respectarea prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 155/2021 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, aprobată cu modifăcări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu
modificările și completările ulterioare, efectuează eutanasierea câinilor.”
5. Punctul 4.3. se abrogă.
Art. II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act adițional a fost întocmit şi semnat în 2 (două) exemplare originale,
în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeași valoare juridică.
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