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HOTĂRÂREA NR 78/2021
Privind aprobarea încheierii contractelor de prestări servicii de

permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul

localităţilor comunei Valea Crişului

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 14.10.2021
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Valea

Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,

Având în vedere:
- art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- art.3  şi  art.4  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de

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

- Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare

-  prevederile  art.  2  alin.  (2)  din  Ordonanţă  de  Urgenţă  nr.  81/2021  privind  aprobarea
metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de
urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, 
       -  Ordinul  Ministerului  Mediului,  Apelor  şi  Pădurilor  nr.  1406/2021 pentru  aprobarea
modelului de contract de prestări servicii care se încheie între unităţile administrativ-teritoriale
şi medicii veterinari de liberă practică pentru acţiunile de intervenţie imediată pentru prevenirea
şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în
intravilanul localităţilor,

-  Ordinul  Ministerului  Mediului,  Apelor şi  Pădurilor  nr.  1415/2021 pentru   aprobarea
tarifelor standard privind intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs care acţionează în
intravilanul localităţiilor, precum şi a cuantumului şi a modalităţii de acordare a costurilor de
întreţinere a puilor de urs relocaţi,
- dispoziţiile art 7 alin (5) din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi faptul că valoarea estimată a serviciilor achiziţionate este sub
pragul valoric prevăzut la art 7, aplicabile fiind dispoziţiile art 42 din HGR nr 395/2016 pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea
contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare,



În temeiul  prevederilor  art.  129 alin.(14),  art  139 alin  (1)  şi  art.  196 alin.(1)  lit.a)  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Valea Crişului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  Se aprobă încheierea Contractului  de prestări servicii de permanenţă/intervenţie
imediată  pentru  prevenirea  şi  combaterea  atacurilor  exemplarelor  de  urs  brun,  între  UAT
Comuna  Valea  Crişului  şi  Asociaţia  Judeţeană  a  Vânătorilor  şi  Pescarilor  Sportivi  (AJVPS)
Covasna – gestionar  al  fondului  cinegetic  din raza  administrativă  a  Comunei Valea  Crişului,
conform modelului anexei nr 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii între unitatea UAT Comuna
Valea Crişului  şi   Cabinet  medical  Veterinar  Individual Dr Dan András -  medic veterinar  de
liberă  practică  pentru  acţiunile  de  intervenţie  imediată  pentru  prevenirea  şi  combaterea
atacurilor  exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi  bunurilor acestora,  în intravilanul
localităţilor din comuna Valea Crişului, conform modelului anexei nr 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3  Se împuterniceşte primarul Comunei Valea Crişului,  dl  Kisgyörgy Sándor, ca în
termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, să încheie contractele ale căror modele
sunt prevăzute la art 1 şi art 2, cu aplicarea tarifelor standard pentru prestarea serviciilor privind
intervenţia  imediată  asupra  exemplarelor  de  urs  care  acţionează  în  intravilanul  localităţilor
prevăzute în Anexa nr 1 la Ordinul nr 1415/2021,  după prezentarea tuturor documentelor care
atestă posibilitatea prestării acestor servicii în condiţiile impuse de O.U.G. nr 81/2021.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Valea Crişului şi Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 14.10.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

        ÖRDÖG Róbert                                PANAITE Ana-Diana


