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La proiectul de hotarare al consiliului Local  privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru 

gestionarea câinilor fara stapan la nivelul Municipiului Fagaras, a Regulamentului de organizare si 

functionare a acestuia, a formei de gestiune si a Caietului de sarcini 

  

In conformitate cu prevederile art. 1 alin 1 si 2 din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan,raportate la art. 3 alin 2 din  H.G.1059/2013 privin 

Normele de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 Consiliile locale au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de 

necesităţi servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

    Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora. Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor judeţene, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale. 

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) 

din ordonanţa de urgenţă, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităţilor 

administrativ-teritoriale la nivelul cărora au fost înfiinţate, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia 

protocoale de colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează. Aceste sunt 

denumite în mod obligatoriu prin sintagma "Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân “urmată 

de denumirea unităţii administrativ-teritoriale. 

 In baza prevederilor OUG Nr. 155 /2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

cainilor fara stapan, ale HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 

155/2001, ale OG Nr. 21 /2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, ale Legea Nr. 100/ 

2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, ale OG Nr. 21 /2002 privind 

gospodarirea localitatilor urbane si rurale, OG Nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea 

activitatii de neutralizare a desurilor de origine animala, art. 9 si 19 din Legea nr. 205/2004 privind 

protectia animalelor s-a intocmit Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân al  Municipiul Fagaras precum si Caietul de sarcini. 

 

 Fata de cele expuse anterior va supun  spre analiza ,verificare si aprobare  proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapan  la 

nivelul Municipiului Fagaras, a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a formei de 

gestiune si a Caietului de sarcini 
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