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                                                        PROIECT 

                                            

HOTĂRÂREA NR. -------- 

DIN____________ 

 

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; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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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. 

 

 

 

 

        INIȚIATOR                                                                             Cotrasemneaza 

          PRIMAR                                                                                   SECRETAR                                                       

Ing. Opris Alexandru                                                            Jr. Ioana Mădălina Roman                                                   
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    RAPORT DE APROBARE  

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

 

Avand in vedere necesitatea luarii de urgenta a unor masuri cu privire la gestionarea 

cainilor fara stapan din orasul Rupea care devin un pericol pentru cetatenii orasului Rupea, 

inmultirea acestora pe strazile orasului fiind tot mai mare, 

Vazand:  

- 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; propun  aprobarea ca modalitate de gestiune a 

Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al Orasului Rupea, judetul Brasov, gestiunea 

delegata,avand la baza studiul de oportunitate din Anexa 1 la prezentul raport  

Incheierea contractului pentru realizarea Serviciului de gestionare a cainilor fara 

stapan, din localitatea Rupea, judetul Brasov, se va face  prin procedura “achizitie directa”.  

 

     Primar, Opris Alexandru  
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RAPORT DE SPECIALITATE  

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

 

 

 La acest moment, nu există un serviciu public local de gestionare a câinilor cu 

şi fără stăpân organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de 

autoritatea administraţiei publice locale, urmare a apariţiei Legii 258 /2013 potrivit căreia se 

doreşte delegarea de gestiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din oraşul 

Rupea.  

Până la această dată, problema cainilor fara stapan   nu a fost gestionata de nici un fel  

si se doreste  executarea acesteia de către o societate specializata in acest sens, in baza unui 

contract de achizitie publica de servicii. Pentru realizarea scopului propus de prezentul studiu 

de oportunitate, se impune ca, mai întâi, să se aprobe înființarea, în subordinea orasului 

Rupea , a Serviciului Public de Gestionare a Cainilor fara stapan Rupea, ca serviciu public de 

interes local, fără personalitate juridică. Al doilea pas în această direcție este analizarea 

variantelor reglementate de lege pentru funcționarea unui asemenea serviciu, respectiv 

gestiunea directă și gestiunea delegată. Justificarea alegerii gestiunii delegate se regăsește în 

cuprinsul studiului, la cap.VIII Fundamentarea delegării gestiunii. II. Scopul studiului de 

oportunitate 

 Prezentul RAPORT urmăreste să stabilească necesitatea, oportunitatea si fezabilitatea 

tehnică si financiară în ceea ce priveste delegarea, prin concesiune, a serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din orasul Rupea 

Se va intocmi un Studiu de Oportunitate, iar  rezultatele acestuia, a deciziei de 

delegare a gestiunii serviciului public de gestionare al cainilor fara stapan din orasul Rupea 

trebuie să justifice necesitatea si oportunitatea delegării serviciului prin concesiune si să 

demonstreze că:  

a) proiectul este realizabil;  

b) proiectul răspunde cerintelor si politicilor autoritătii publice locale; 

 c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului; 

 d) varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract 

de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este 

prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achizitie publică de servicii sau prin 

întretrinerea celor trei tipuri de obiective cu personal propriu;  

e) proiectul beneficiază de sustinere financiară, mentionând dacă este cazul, care este 

contributia de la bugetul local al orasului Rupea.  

In concluzie, supun atentiei dumneavoasta Studiul de oportunitate atasat, in vederea 

luarii unei decizii in acest sens. Aduc la cunostinta Consiliului Local Faptul ca problema 

gestionarii cainilor fara stapan din orasul Rupea este destul de acuta, fiind deja un pericol, 

pentru cetatenii orasului Rupea.  

 

    VICEPRIMAR  

           Prof. Baba Dorin Ioan  


