JUDETUL MURE$
COMUNA ALBESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NT.17
din 11 .04.2019
pentru gestionarea cffinilor flri stIpfln pf: r^za
specializat
privind infiin{area Serviciului
comunei Albeqti, jude{ul Mureq, aprobarea deleglrii serviciului prin concesiune qi a documenta(iei
necesare pentru delegarea acestui serviciu

Consiliul I-ocal al Comunei AlbeEti'
yirz1nd proiectul de hotdrare cu expunerea de motive a Primarului comunei Albeqti, in crllitate de
iniliator, inregisirat cu nr.2785 102.04.2019. calitate conferitd de prevederile art" 33 din Legea nr. 39312004
privind Statutgt aleqilor locali, cu modificarile qi completarile ulterioare, coroborat cu prevederi[e art.45
utin. (O) din Legea nr. 215l2OOl, Legea administraliei publice locale, republicata. cu modificarile qi
completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile:
- O.U.G. nr. 15512001 privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor fErd stdp6n, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare ;
- H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O'U'G. nr.
155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor fErd stdpdn;
Ludnd in considerare Prevederile:
-O.U.G. rc.5512002 privind regimul de detinere al c6inilorpericuloqi sau agresivi, republicat[, cu

modificdrile gi completlrile ulterioare ;
- O.G. nr. Tll2OOZ privind organizarea gi functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public qi privat de interes local, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
-H.G. nr. SSS]ZOO4 pentru aprobarea reglementdrilor-cadru de aplicare a Ordonanlei Guvemului nr.
7ll2112privind organizareigi funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ai privat
de interes local, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Jindnd cont de prevederile:
-O.G. t;y..4212004 privind organizareaactivitdlii sanitar-veterinare gi pentru siguranla alimentelor, cu
modific6rile gi completdrile ulterioare;
- Legii r;y. 20512004 privind protectia animalelor, republicatE, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
- Ordinului nr. 52312008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.20512004
proteclia animalelor;
privind
-Ordinului nr. ll20l4 pentru aprobarea Normelor privind identificarea qi inregistrarea cdinilor cu
stdpAn;

-O.G. nr.2412016 privind organrzarea Ei desfbqurarea activitAtii de neutralizare a subpro<luselor de
origine animald care nu sunt destinate consumului uman, cu modifichrile gi completarile ulterioare;
-Ordinului nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare qi pentru siguran{a alimentelor
privind stabilirea documentelor qi evidenlelor necesare in cadrul activitdtii de neutralizare a degeurilor de
origine animal5, cu modific[rile gi complet6rile ulterioare;
Jinflnd cont de prevederile Legii nr. 6012004 privind ratificarea Conven{iei europene pentru
proteclia animalelor de companie, semnat[ la Strasbourgla23 iunie 2003;
Avind in vedere prevederile O.G. nr. 2112002 privind gospoddrirea localitdlilor urbane Ei rurale, cu
modific6rile qi completlrile ulterioare cdt qi prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrdri 9i
concesiunile de servicii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Lufind in considerare prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionald in administralia
public6, republicatd;
Av6nd in vedere:

- Raportul de Specialitate al Secretarului comunei Albeqti, inregistrat cu nr.2783102.04.2019, prin
ftrd stdp6n pe raza comunei
Cafe Se propune infiinfarea Ssrviciului specializat pentru gestionarea cdinilor
AtUeqti gi iproUarea delegarii acestui sirviciu prin concesiune, cdt qi a documentaliei necesare pentru
delegarea serviciului;

-Avizele at w.3072, 3073 qi 3074 din 11.04.2019 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei A1beqti,
in temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin. (2) lit. d), atin. (6) lit. a) pct. 19 Ei alin. (9), art. 45,
alin. (1), art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr.21512001, Legea administrafiei publice locale, republicat[, cu
modificirile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$rE:
Se aprobd infiinfarea Serviciului specializat pentru gestionarea c6inilor ftra stApdn, pe taza
comunei AlbeEti, judelul Mureg.
Art.2. Se aprobd delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea c0inilor ftrd stdpdn prin
concesiune cStre un operator furnizor/prestator de servicii care desftgoard activit[fi in domeniul protecliei
animalelor.
Art.3. Se aprobd Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea
c6inilor fbr6 st6p6n, in comuna AlbeEti, conform anexei tr. 1, care face parte integrantd din prezenta

Art.l.

hotdrdre.

Art.4. Se aprobd Caietul de sarcini privind delegarea serviciului pentru gestionarea c6inilor fEri
stdpin, in comuna Albeqti, prin concesiune, conform anexei tr. 2, care face parte integrantd din prezenta

hotdrdre.

Art.S. Se aproba Regulamentul de organizare gi funcfionare al Serviciului pentru gestionarea cdinilor
frrd stdpfin al comunei AlbeEti, conform anexei nr. 3, care face parte integrantd din prezenta hotdr6,re.
Art.6. Se aprobd modelul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru
gestionarea c6inilor ftrI stdp6n, in comuna Albeqti, conform anexei ffi. 4, care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art.7. Dupd ftnalizarea procedurii de atribuire, se mandateazd Primarul comunei Albeqti impreund
cu aparatul de specialitate din subordinea acestuia, cu semnarea contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciului pentru gestionarea c6inilor fbrd st[pdn, in comuna Albeqti.
Art.8.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotir6ri se incredinleaz6 Primarul comunei

Albeqti, Viceprimarul comunei Albeqti, Serviciul Achizilii Publice, Investi{ii - Urmdrire Contracte, Biroul
Buget- Contabilitate.
Art.9. Prin grija secretarului comunei Albeqti, prezenta hot[r6re va fi comunicatd, in termenul
prevdzut de lege, Primarului comunei Albeqti, Viceprimarului comunei Albeqti, Serviciului Achizilii
Publice, Investilii - Urmdrire Contracte, Biroului Buget- Contabilitate, Instituliei Prefectului Judelului
Mureq, gi se va aduce la cunogtinti pub1ic6, prin afiqare la avizierul institufiei cdt Ei publicarea pe site-ul
propriu la adresa la adresa www.comunaalbesti.ro.
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