
PROIECT                                                    HOTARARE NR.     /      

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 

 

 

  CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă....., 

Analizand raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala  

nr.32.632/26.10.2017    prin care se  propune infiintarea Serviciului  pentru gestionarea câinilor fara 

stapandin Municipiul Fagaras , Expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras nr. 

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local _________; 

In conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 11, art. 14 alin 1 lit b din OUG Nr. 155 /2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan,modificata si completata, 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 Legii Nr. 100/ 2016 privind concesiunile 

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

gospodarirea localitatilor urbane si rurale,modificata si completata,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,modificata si completata, ale  OG Nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, ale HG Nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG Nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, Ordinul Nr. 1/2014 al Presedintelui ANSVSA pentru aprobarea Normelor 

privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, Regulamentul CE Nr. 1/2005 al Consiliului 

din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe 

si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, 

Legea Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea Nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative,modificata si completata, ale Legii Nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei Europene 

pentru protectia animalelor de companie 
Luand in considerare art. 36, alin (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 3, 11 si 19, din Legea  nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

In temeiul art. 45 alin. (3)  si ale art.115 alin.1 lit.b)  din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. – Se aproba infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapan la 

nivelul UAT Municipiul Fagaras. 

Art.2.– Se aproba Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT Municipiul Fagaras., Anexa  nr. 1  la prezenta 

hotarare, parte integranta. 



Art.3.- Se aproba Planul de actiune privind gestionarea cainilor fara stapan din municipiul 

Fagaras pentru anul 2017, Anexa nr. 1A la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT Municipiul Fagaras.. 

Art. 4. - Se aproba indicatorii de performanta ai Serviciului specializat pentru gestionarea 

câinilor fara stapan la nivelul UAT Municipiul Fagaras., Anexa nr. 1B la Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT 

Municipiul Fagaras.. 

 

Art. 5. -  Se aproba caietul de sarcini al Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara 

stapan la nivelul UAT Municipiul Fagaras., Anexa nr. 2 la prezenta hotarare, parte integranta. 

 

Art. 6. -  Se aproba ca forma de gestiune a Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor 

fara stapan la nivelul UAT Municipiul Fagaras, gestiunea delegata. Delegarea Serviciului specializat 

pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Fagaras se face prin licitatie publica deschisa. 

 

Art. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagaras  prin Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate la 

primaruluimunicipiului Fagaras. 

Art. 8. -  Prezenta hotarare se adduce la cunostiinta publica , respective se comunica Primarului 

Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului in 

vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate. 

  

 

        Initiator, PRIMAR                                                          Vizat pentru legalitate 

  

                    Sucaciu Gheorghe                                                         Secretarul Municipiului  

                                            LAURA ELENA GIUNCA 

                                                                                                                                           

     

 

Hotararea s-a adoptat cu ____ voturi pentru 

Consilieri in functie : 19 

Consilieri prezenti :___ 

Prezenta hotarare se comunica:____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod :F-50 

 

 


