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Nr.29/04.04.2022                                                                                                                     PROIECT   

HOTARARE                    

Privind inființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Pietroasele 

 

Primarul Comunei Pietroasele, Judetul Buzau . 

Avand in vedere : 

- Art. 2, alin. (2), art. 5 și art. 6 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- Art. 3, alineatele (1), lit. ,,m” , (2) și (3), art. 5, pct. 1, lit. b), art. 10, alin. (1), lit. b), articolele 12, 

13, 14 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public ş iprivat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

3/2003, actualizată prin Legea nr. 10 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

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

privat de interes local;  

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii 

nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Art. 1, alin.(1), art. 2, alin. (4), art. 11, art. 12, art. 13, art. 13^1, art. 13^2, art. 13^3, alin. (1), art. 

13^5 și art. 13^6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului 

de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Art. 2, lit.,,m” și ,,n”, art. 3, art. 8, art. 10, art. 18 din Hotărârea nr. 1.059/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  

- art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor 

art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 

animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 

64/432/CEEşi93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 , a prevederilor anexei nr. I capitolul I 

pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 

1/2005, precum şi ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 

privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

31/523/2008;  

- Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 

deşeurilor de origine animala și art. 2, pct. 17) al Legii nr.61/1991, republicata, pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme  de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;  

- Art. 129, alin. 1 și alin.2, lit. ,,d” al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ;  
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Luând act de:  

-adresa Institutiei Prefectului cu nr.366/18.02.2022, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.728/21.02.2022; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele nr. 1416/04.04.2022;  

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Pietroasele,  înregistrat sub nr. 1417/04.04.2022; 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1)  şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ 

 

Hotărăște: 
 

Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Pietroasele.  

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân Pietroasele, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a Serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân Pietroasele, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân Pietroasele prin contract de concesiune, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă modelul cadru al Contractului de concesionare conform Anexei nr. 4, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 6. Se aprobă comisia care va organiza licitația conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei 

Pietroasele. 

Art.8.La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Local nr.64/25.11.2021 se abroga. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 

prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Buzau, viceprimarului, membrilor comisiei numiți şi se face 

publică prin afişare şi publicare pe pagina de internet, la rubrica dedicată. 

 

 

                                                           Initiator, 

                                                            Primar, 

                                                    Cornel Enache 

 

 

                                                                                                                                    Avizeaza, 

Secretar general UAT, 

Matache Aurelia 
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