Anexă la H.C.L. nr. 55 din 30.03.2017

MUNICIPIUL ROMAN

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN

ACORD DE PARTENERIAT
privind colaborarea în cadrul administrării Grădinii Zoologice Roman
Încheiat astăzi, ____/____/_______, la sediul Primăriei Municipiului Roman,
Piaţa Roman-Vodă nr. 1, judeţul Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii
nr.191/2002 - legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice; O.U.G. nr. 195/2005
privind protecţia mediului şi Ordinului Ministrului mediului şi dezvoltării durabile
nr.1798/2007
Între:
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă nr.1, cod
poştal 611022, C.I.F. 2613583, reprezentat legal prin Primar, Lucian Ovidiu
Micu, în calitate de partener,
şi
SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN, cu sediul în municipiul
Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 259, cod poştal 611040, C.I.F. 25357255,
reprezentată prin Director general, Constantin Damaschin, în calitate de partener.
I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
În cadrul Grădinii Zoologice Roman partenerii vor colabora pe toată durata
acordului de parteneriat pentru următoarele activităţi:
1. gestionarea deşeurilor de origine animală,
2. utilizarea echipamentul de tranchilizare de către persoana autorizată pentru a
utiliza arme de foc.
II. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Acordul de parteneriat se încheie pe o durată nedeterminată, începând cu data
semnării acestuia şi încetează la cererea fundamentată de oricare dintre părţi.
OBLIGAŢII PARTENERILOR
Municipiului Roman, în calitate de autoritate a administraţiei publice
locale, prin personalul angajat pentru administrarea Grădinii Zoologice Roman,
are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
III.

1

a) să solicite sprijin de specialitate reprezentanţilor SC MUNICIPAL LOCATO
SERV SA ROMAN pentru colectarea, stocarea temporară şi predarea spre
neutralizare a cadavrelor de animale, când este cazul; solicitarea va fi onorată
numai după efectuarea necropsiei de către medicul veterinar contractat pentru
Grădina Zoologică Roman,
b) să deconteze contravaloarea serviciilor prestate pentru colectarea, stocarea
temporară şi predarea spre neutralizare a cadavrelor de animale, în baza
documentelor justificative,
c) să solicite sprijinul de specialitate persoanei autorizate pentru a utiliza arme
de foc care din cadrul SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN în vederea
tranchilizării unui animal, la recomandarea medicul veterinar,
d) să deconteze, în baza documentelor justificatice, contravaloarea serviciilor
prestate pentru tranchilizarea efectuată la cerere.
SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
ROMAN are următoarele
responsabilităţi şi atribuţii:
a) acordă sprijin de specialitate, la cererea reprezentantului Grădinii Zoologice
Roman, în vederea colectării, stocării temporare şi predării spre neutralizare a
cadavrelor de animale,
b) înaintează documente justificatice pentru decontarea contravalorii serviciilor
prestate pentru colectarea, stocarea temporară şi predarea spre neutralizare a
cadavrelor de animale din Grădina Zoologică Roman,
d) acordă sprijin de specialitate de specialitate Grădinii Zoologice Roman prin
delegarea persoanei autorizate pentru a utiliza arme de foc care din cadrul SC
MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN în vederea tranchilizării unui animal, la
solicitarea reprezentantului Grădinii Zoologice,
e) înaintează documente justificatice pentru decontarea contravalorii serviciilor
prestate de persoana autorizată pentru a utiliza arma de foc în vederea tranchilizării
unui animal.
Prezentul Acord de parteneriat conţine 2 (două) pagini şi a fost încheiat în 2
exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare partener.
Municipiul ROMAN
Primar,
Lucian-Ovidiu MICU

Birou Juridic-Contencios

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN
Director general,
Constantin DAMASCHIN

Birou Juridic
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