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Avizat pentru legal itate,
Secretar Purcariu Ddnut

PROIECT

HOTARAREA nr.
privind infiinlarea Serviciului specializat pentru gestionarea cdinilor frrd stdpdn pe raza comunei

Albeqti, judelul MureE, aprobarea delegdrii serviciului prin concesiune qi a documentaliei necesare pentru

delegarea acestui serviciu

Consiliul Local al Comunei Albeqti,
Vdzdnd proiectul de hotdrdre cu expunerea de motive a Primarului comunei Albeqti, in calitate de

iniliator, inregistrat cu nr.2785102.04.2019, calitate conferitf, de prevederile art. 33 din Legea nr. 39312004

privind Statutul alegilor locali, cu modihcdrile gi completlrile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45

alin. (6) din Legea nr. 21512001, Legea administrafiei publice locale, republicat[, cu modificdrile gi

complet6rile ulterioare;
Avind in vedere prevederile:
- O.U.G. nr. 15512001 privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor frrd stdpdn, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
-H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.

155l200l,privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor fErd stdpdn;

Ludnd in considerare prevederile:
-O.U.G. nr. 5512002 privind regimul de delinere al cdinilor periculogi sau agresivi, republicatd, cu

modificdrile gi completf,rile ulterioare;
- O.G. nr. 7112002 privind orgarrizarca gi funclionarea serviciilor publice de administrare a

domeniului public qi privat de interes local, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;
-H.G. nr. 95512004 pentru aprobarea reglementirilor-cadru de aplicare a Ordonanlei Guvernului nr.

7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public Ai privat
de interes local, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Jindnd cont de prevederile:
-O.G. nr. 4212004 privind organizareaactivitdli sanitar-veterinare qi pentru siguranla alimentelor, cu

modificirile gi completdrile ulterioare;
- Legii m. 20512004 privind proteclia animalelor, republicatd, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare;
- Ordinului nr. 52312008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii m.20512004

privind protecfia animalelor;
-Ordinului nr. ll20l4 pentru aprobarea Normelor privind identificarea gi inregistrarea cdinilor cu

stApan;
-O.G. nr. 2412016 privind organizarea gi desfbEurarea activitdlii de neutralizare a subproduselor de

origine animalE care nu sunt destinate consumului uman, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-Ordinului nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare qi pentru siguran{a alimentelor

privind stabilirea documentelor Ei evidenlelor necesare in cadrul activitalii de neutralizare a deEeurilor de

origine animald, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;

Jindnd cont de prevederile Legii nr. 6012004 privind ratificarea Convenliei europene pentru
protecfia animalelor de companie, semnatS la Strasbourgla23 iunie 2003;

Avdnd in vedere prevederile O.G. nr. 2112002 privind gospoddrirea localit[1ilor urbane qi rurale, cu
modific6rile qi completdrile ulterioare cdt Ei prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrf,ri gi

concesiunile de servicii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Ludnd in considerare prevederile Legii m. 5212003 privind transparenla decizionald in administralia

publicd, republicat6;
Avdnd in vedere:



- Raportul de Specialitate al Secretarului comunei Albeqti, tnregistrat cu nr.2783102,04,20t9, prin

care se propune infiinlarea Serviciului specializat pentru gestionarea cdinilor fbrd stapdn pe raza comunei

Albeqti 
^Ei 

aprobarea delegarii acestui serviciu prin concesiune, c6t qi a documentaliei necesare pentru

delegareaserviciului; i. r r ^^_ _:r:--r-.: r^^^1 ^l
-Avizele cu n,......... ale comisiilor cle specialitate din cadrul Consiliului local al comunei

Albesti,'^'"-"'^irremeiur 
prevederilor arl.,36,arin. (1), alin. (2) lir. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 qi alin. (9)' art" 45,

alin. (1), arr. 115, alin. (t) lit. b) din Legea nr.zl5lzooil, Legea administraliei publice locale, republicat[, cu

modificlrile gi completdrile ulterioare,

uor.tnA$rB:

Art.l. se aprob[ infiinlarea serviciuiui specializat pentru gestionarea cdinilor ftrd stapdn, pe taza

comunei AlbeEti, judetul MureE.

Art,Z. Se apiobd delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cdinilor fEr[ stdpdn prin

concesiune c6tre un operator ruhiro.firestator de servicii care desfEqoard activitdli in domeniul protecliei

animalelor.
Art.3. Se aprob6 Studiui de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea

c,inilor fir6 stdpdn, in comuna AlbeEti, conform anexei tr. 1, care face parte integrant[ din prezenta

hotdrArg' r y ^ . , r a- -^--^:^: --:-,:-r roro-o.oo oo,.rinirrlrri ne ^inilor fErd
Lrt.4. Se aprob[ Caietul de sarcini privind delegarea serviciului pentru gestionarea ca

stlpdn, in comuna Albegti, prin concesiune, conform anexei oL 2, care face parte integrantf, din prezenta

hotdr6re.
Art.S. Se aprob6 Regulamentul de organizare qi funclionare al Serviciului pentru gestionarea cdinilor

f6r6 st[p6n al cornunei atue-qti, conform anexei nr. 3, care face parte integrantd din prezenta hotirire'

Art.6. Se aprob6 modelul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru

gestionarea c6iniloi ftr6 stdpin, in comuna Albeqti, conform anexei tr. 4, care face parte integrantd din

prezenta hotdrdre.
Art.T.Dupd ftnalizareaprocedurii de atribuire, se mandateazd Primarul comunei Albegti impreuni

cu aparatul de specialitate din iubordinea acestuia, cu semnarea contractului de delegare a gestiunii prin

concesiune a serviciului pentru gestionarea cdinilor fErd st6pdn, in comuna Albeqti'

Art.g.cu ducerea la indiplinire a prevederilor prezlntei hotdrdri se incredinleazd Primarul comunei

AlbeEti, viceprimarul comunei Albeqti, S'erviciul Achizilii Publice, Investilii - Urmdrire Contracte' Biroul

Buget- Contabilitate.
Art.9. prin grija secretarului comunei Atbeqti, prezenta hot[rdre.va fi comunicatd, in termenul

prevdzut de lege, Frimarului comunei AlbeEti, vicepiimarului comunei AlbeEti, Serviciului Achizilii

publice, Investilii - Urm6rire Contracte, Biroului Buget- Contabilitate, Instituliei Prefectului Judetului

Mureq, qi se va aduce la cunogtin{a pubiica, prin afiqare la avizierul instituliei cdt qi publicarea pe site-ul

propriu la adresa la adresa www.comunaalbesti'ro'

PRIMAR,
$ovrea



JUDETUL MURE,$
COMUNA ALBE$TI
PRIMARIA
Nr.2785/02.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrdre privind infiinfarea Serviciului specializat pentru gestionarea cdinilor fhrd

stdpdn p" rurucomunei Albegti, judelul MureE, aprobarea delegdrii serviciului prin concesiune qi a

documentaliei necesare pentru delegarea acestui serviciu

Serviciul pentru gestionarea ciinilor fdrd stdpdn este destinat satisfacerii unor nevoi ale comunitdlii

locale qi vine sd contribuie la ridicarea gradului de civilizafie qi confort al acesteia, desftqurdndu-se sub

autoritatea administraliei publice locale.
in prezent, comuna Albeqti nu dispune de un serviciu specializat pentru gestionarea c6inilor frrd

stdpdn.
Ca urmare, potrivit prevederilor art. 1, alin. 1 din O.U.G. nr. 15512001, privind aprobarea

programului de gestionare a cdinilor ftr5 stipdn, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliile locale

au oUtigalia de a infiin{a servicii specializate pentru gestionarea cdinilor frrI stdp6n, iar potrivit art. 2 alin. 4

din acest act normativ, "serviciile specializate pentru gestionarea cdinilor fird stdpdn pot fi concesionate

numai cdtre persoane juridice, asocia{ii sau fundalii care desfisoard activitdli tn domeniul protec{iei

animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementdrilor legale tn vigoare."

Avdnd in vedere prevederile O.U.G. nr. 15512001 privind aprobarea programului de gestionare a

cdinilor fird stdpdn, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, lindnd cont qi de celelalte prevederi legale

incidente, respectiv:
- H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de

l55l2}Ol privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor frrd stdpdn;

- O.U.G. w.5512002 privind regimul de delinere al cdinilor periculoqi sau

modific6rile qi completdrile ulterioare;
- O.G. nr. 7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de administrare a

domeniului public Ai privat de interes local, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- H.G. rtr.95512004 pentru aprobarea reglementdrilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.

7ll2O02 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public Ai privat

de interes local, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- O.G. nr.4212004 privind organizarea activitdlii sanitar-veterinare qi pentru siguranla alimentelor, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 20512004 privind proteclia animalelor, republicatd, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;
Ludnd in considerare prevederile
- Ordinului nr. 52312008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii rc.20512004

privind protectia animalelor;
- Ordinului nr. ll2Ol4 pentru aprobarea Normelor privind identificarea qi inregistrarea c6inilor cu

stdp6n;
- O.G. nr.2412016 privind organizarea qi desfrqurarea activitd{ii de neutralizare a subproduselor de

origine animal6 care nu sunt destinate consumului uman, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Ludnd in considerare prevederile Ordinului nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

qi pentru siguranla alimentelor privind stabilirea documentelor qi evidenlelor necesare in cadrul activit6lii de

neutralizare a deqeurilor de origine animal6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

aplicare a O.U.G. nr.

agresivi, republicatd, cu



Jindnd cont de prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenliei europene pentru protecfia

animalelor de companie, semnatd la Strasbourgla23 iunie 2003;
Avdnd in vedere prevederile O.G. nr. 2112002 privind gospoddrirea localitdlilor urbane qi rurale, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
Ludnd in considerare prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrdri qi concesiunile

de servicii, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
Vd prezint spre dezbatere qi aprobare Proiectul de hotlr6re privind infiinlarea Serviciului

specializat pentru gestionarea cdinilor frr[ stdpdn al comunei Albeqti, aprobarea delegirii serviciului prin

concesiune Ei a documentaliei necesare pentru delegarea acestui serviciu.

6i{i'nn
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JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
PRIMARIA
Nr.2783/02.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotlrAre privind infiinfarea Serviciului specializat pentru gestionarea c6inilor fbr6

stlpdn pe raza comunei Albeqti, jude{ul Mureq, aprobarea delegdrii serviciului prin concesiune qi a
documentafiei necesare pentru delegarea acestui serviciu

Gestionarea c6inilor ftri stdpdn este un domeniu de importan{d majori pentru autoritAtile
administraliei publice locale, fiind cunoscute problemele generate de prezinla acestor cdini pe domeniul
public gi privat al comunei Albeqti.

La nivelul unitdili administrativ-teritoriale s-a inregistrat o cregtere a numdrului de c6ini fbrd
st6p6n, c6t gi o serie de reclamalii primite din partea cetSlenilor din comuna Albeqti.

La ora actuala, in comuna Albeqti nu este constituit serviciul pentru gestionarea cainilor f6r6 st6p6n.in conformitate cu prevederile art.l, alin.l din O.U.G. *. l 55/2001, privind aprobarea
programului de gestionare a c6inilor ftrd st6p6n, cu modificdrile qi complet6rile ulte;ioare, consiliile
locale au obligafia de a infiin{a servicii specializate pentru gestionarea cdinilor fErd stdp6n.

De asemenea potrivit art.2 alin.4 din acest act normativ, "serviciile specializate pentru
gestionorea cdinilor Jdrd stdpdn pot ./i concesionate numai cdtre persoane juridice, aiociasii sau fundaliicare des/dsoard activitdli tn domeniul protecliei animalelor. Aiestea voi contracto servicii veterinare,
p otr iv it r e gl e me nt dril or I e gal e tn v i go ar e.,'

- Aldturi de prevederile O.U.G. nr.I5512001 privind aprobarea programului de gestionare a c6inilor
frrd stdp6n, cu modifltc[rile gi completdrile ulterioaie, o serie de alte acte-normative in vigoare consider cd
sunt incidente in activitatea gestiondrii cdinilor fbrd st[p6n.

Astfel avadnd in vedere prevederile:
-O.U.G. nr. 15512001 privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor ftrd st6pdn, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
- H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.

15512001, privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor fErd st[p6nl
Ludnd in considerare prevederile O.U.G. nr. 5512002 privind regimul de delinere al cdinilor

periculoqi sau agresivi, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare]
Avdnd in vedere prevederile O.G. nr. 7112002 privind organizareagi funclionarea serviciilor publice

de administrare a domeniului public qi privat de interes local, cu modificariie gi completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile H.G. nr. 95512004, pentru aprobarea reglementdrilor-cadru de aplicare a

Ordonanlei Guvernului nr.7112002 privind organizarca-gi funclionur.u ,."ii.iilor publice de administrare a
domeniului public gi privat de interes local, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;

Jindnd cont de prevederile O.G. nr. 42l2oo4 privind oiganizarea activitafii sanitar-veterinare gi
pentru siguranta alimentelor, cu modificdrile gi completdiile ulterioare;

Ydzind prevederile Legii nr. 20512004 privind proteclia animalelor, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

Ludnd in considerare prevederile ordinului nr. 52312009
de aplicare a Legii m.205/2004 privind proteclia animalelor;

pentru aprobarea Normelor metodologice

lindnd cont de prevederile Ordinului nr. 112014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea gi
inregistrarea cdinilor cu st6pdn;

Avdnd in vedere prevederile O.G. nr. 2412016
neutralizare a subproduselor de origine animald care nu
completdrile ulterioare;

privind organizarea qi desfiqurarea activitalii de
sunt destinate consumului uman, cu modificdrile gi

Ludnd in considerare prevederile Ordinului nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
qi pentru siguranfa alimentelor privind stabilirea documentelor gi evidenfelor necesare in cadrul activitalii de
neutralizare a deqeurilor de origine animald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;



findnd cont de prevederile Legii nr. 6012004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protec{ia
animalelor de companie, semnat6 la Strasbourgla23 iunie 2003;

Avdnd in vedere prevederile O.G. nr. 2112002 privind gospoddrirea localitdtrilor urbane gi rurale, cu
modificdrile gi completlrile ulterioare;

findnd cont de prevederile Legii nr. 10012016 privind concesiunile de lucrdri qi concesiunile de
servicii, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

Ca urmare, avdnd in vedere faptul cE la nivelul comunei Albeqti nu este constituit Serviciul
specializat pentru gestionarea cAinilor lard st6pAn, dar, de asemenea nu sunt identificate la aceast[ datl
posibilitdli materiale pentru funcfionarea unui astfel de serviciu specializat in cadrul Primdriei Albegti, fald
de cele mai sus prezentate consider c[ sunt intrunite condiliile legale impuse de art.1, alin.l din O.U.G. nr.
15512001, pentru infiinlarea serviciului specializat pentru gestionarea c6inilor fdrd stdpdn pe razacomunei
Albeqti, cdt qi prevederile art.2 alin.4 din acelaqi act normativ pentru delegarea serviciului pentru
gestionarea cdinilor ftrd stdp6n, prin concesiune gi aprobarea documentaliei necesare pentru delegarea
acestui serviciu.

Drept pentru care sustinem proiectul de hotdrdre privind infiinlarea Serviciului specializat pentru
gestionarea cdinilor fdrd stdpdn pe raza comunei Albeqti, aprobarea delegdrii serviciului piin 

"on."siune 
qi

a documentaliei necesare pentru delegarea acestui serviciu, prezentatde domnul Primar.

SECRETAR,
Purcariu Ddnu{


