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Repartizat pentru avizare                                          

la comisia_______________ 

_______________________ 

AVIZAT  PRIMAR 

GHEORGHE SUCACIU 

 

 

REFERAT 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 

 

  

 

Gestionarea animalelor fara stapan este o obligatie a autoritatilor administratiei publice locale 

care, in functie de necesitati, stabilesc regulile si responsabilitatile pentru infiintarea,organizarea si 

gestionarea serviciului local specializat. Acest serviciu se organizeaza si functioneaza cu respectarea 

legislatiei in vigoare. 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,autoritatile publice sunt obligate sa infiinteze,sa 

organizeze si sa gestioneze serviciile specializate pentru gestionarea animalelor fara stapan. 

Conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor sunt controlate si supravegheate de 

catre Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate nationala 

in domeniul protectiei animalelor prin directiile organizate la nivel de judet. 

Municipiul Fagaras, se confrunta cu problema prezentei cainilor fara stapan in spatiul public. 

Acest fapt induce o stare de  espective cetatenilor. Anual puii rezultati din gospodariile populatiei, 

precum si cainii ce devin nefolositori sunt abandonati in strada.Se estimeaza ca in municipiu , la ora 

actulala , exista un numar de aproximativ 200 caini fara stapan . 

Scopul Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Fagaras il 

constituie reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din 

adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a caiinilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si a 

pierderii cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerea riscurilor sanatatii oamenilor, 

prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor precum si reducerea comertului  espect si a 

traficului cu animale.  

Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan prin activitatea desfasurata va 

asigura : 

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 

b)  dezvoltarea durabila a serviciilor; 

c)   protectia cetatenilor, animalelor, apei, solului etc. de insecte si rozatoare care sunt cei mai mari 

purtatori de micro-organisme vii care au efecte asupra sanatatii omului; 

d) protectia mediului inconjurator. 



 Beneficiarii activitatilor realizate de Serviciul specializat pentru  gestionare a câinilor fără 

stăpân sunt: 

- casnicii: persoane fizice si asociatii de locatari , locuitori ai municipiului, având în vedere arealul 

domeniului public pe care se va desfăşura serviciul, respectiv: spaţii verzi (parcuri, scuaruri şi locuri 

de joacă); în toate cartierele ; pe toate căile de acces şi drumuri publice ; terenuri virane; malurile 

raurilor ,Zona dealul Galatiului; zone demolate şi neconstruite; în alte locuri, în situaţii de urgenţă, 

când se acţionează în baza unor dispoziţii legale;în alte cazuri solicitate  

- Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Fagaras; 

- Institutii publice cu sedii /filiale in municipiul Fagaras. 

 Gestiunea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Fagaras se 

realizeaza prin una din urmatoarele modalitati: gestiune directa sau gestiune delagata. Forma de 

gestiune a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan se stabileste prin hotarare a consiliului 

local . Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către 

persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor.  

Planul de actiune si indicatorii de performanta ai Serviciului , respectiv Anexa 1A si Anexa 2A 

la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân la nivelul UAT Municipiul Fagaras vor fi aprobate prin hotarare a consiliului local. Caietul 

de sarcini si Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT Municipiul Fagaras vor fi aprobate prin hotarare a 

consiliului local si au un caracter minimal. 

 

 Fata de cele de mai sus va supunem  spre analiza ,verificare si aprobare prezentul proiect 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Nume/Prenume Functia Data Semnatura 

1 Clont Valentin Viceprimar 26.10.2017  

2 Hartoaga Ioana Director DAPL 26.10.2017  

 


