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HOTĂRÂREA NR.33 

DIN 30.03.2021 

 

Privind aprobarea delegarii  Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al orasului Rupea 

 

Consiliul Local al Orașului Rupea intrunit in sedinta ordinara la data de 30.03.2021, 

  Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului; 

- Raportul de specialitate al viceprimarului Orasului Rupea; 

- Prevederile art. 35 alin. (2) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 1, alin. (1) si art. 2, alin. (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata prin 

Legea nr. 22/2002, cu odificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 3 si art.8 din Anexa la H. G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001; 

- Prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor , republicata, cu 

odificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Ordinului nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 2015/2004; 

- Prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia 

animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- Prevederile Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat local, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- Prevederile Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si 

inregistrarea cainilor cu stapan emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si 

pentru Siguranta Animalelor; 

- Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunule de 

servicii; 

- Prevederile H.G. nr. 867/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii di Legea nr. 100/2016; 

 

      In baza prevederilor art. 129 alin (7), lit. „s” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

     In temeiul art. 196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
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            Art. 1. Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului de gestionare a cainilor fara 

stapan al Orasului Rupea, judetul Brasov, gestiunea delegata, conform studiului de 

oportunitate din Anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba incheierea contractului pentru realizarea Serviciului de gestionare a 

cainilor fara stapan, din localitatea Rupea, judetul Brasov, prin procedura “achizitie directa”.  

Art. 3. Se aproba mandatarea domnului Opris Alexandru in calitate de primar al 

Orasului Rupea , judetul Brasov pentru semnarea contractului cu operatorul desemnat, avand 

ca obiect realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan. 

Art.4 .  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul orasului Rupea. 

 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

ANTAL MARIA                                                                      Secretar General U.A.T.  

          jr. Ioana Madalina Roman     
 

 

 

 

CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

 

P Î A 

15   15 0 15 - - 

  
 


