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Proiect de hotărâre nr. 10/2023 

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân”, a caietului de sarcini,  a cuantumului cotizaţiei Oraşului  Haţeg și a tarifului de 
capturare practicat de asociație 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând raportul primarului orasului Hateg nr. 817/10 din 12.01.2023 prin care se 
propune aprobarea aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a 
caietului de sarcini,  a cuantumului cotizaţiei Oraşului  Haţeg și a tarifului de capturare 
practicat de asociație, în scopul reglementării regimului juridic al prestării acestui serviciu 
public şi a asigurării funcţionalităţii acestuia, în condiţiile legii. 
 Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 18/2014 privind înfiinţarea Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Haţeg ;  
b)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 19/2014 privind aprobarea delegării gestionării  
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Haţeg, către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;    
c)adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân”, nr. 11/03.01.2023, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 354 
din 06.01.2023;  
    În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
ale anexei 2, cap. II, pct. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioareale, art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile  ulterioare și 
ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul  dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. s), art.139 alin. (1), 
alin. (3), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 
alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, conform anexei 
nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă caietul de sarcini ce stabilește condițiile de desfășurare a activităților 
specifice serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 



Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, conform anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 (1) Se aprobă plata cotizaţiei  oraşului  Haţeg, la Asociaţia de Dezvoltare  
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  în cuantum de  
11 lei/locuitor/an, ce se va suporta din bugetul local al orasului Haţeg. 
(2) Plata cuantumului cotizaţiei prevăzut la alin. 1 se va face, în condiţiile prezentei hotărâri, 
anual, până la modificarea valorii cuantumului, în condiţiile legii, în funcţie de numărul de 
locuitori, comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara. 
Art. 4 (1)Se aprobă tariful de capturare în cuantum de 300/lei/câine capturat, ce va fi practicat 
de Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân”. 
(2) Decontarea cheltuielii prevăzută la alin. (1) se va face pe baza de documente justificative, 
intocmite potrivit legii și documentelor specifice, în baza cărora funcționează serviciul. 
Art. 5 Ducerea la îndeplinire a hotărârii se face prin grija Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a Serviciului 
cadastru, agricultura si exploatarea pajiştilor şi a Direcţiei economice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Haţeg. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art.  7 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărăre. 
Art. 8  Se abrogă art. 2 din hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 18/2014 privind înfiinţarea 
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Haţeg, precum și hotărârea 
nr.49/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a 
contractului cadru de delegare şi a cuantumului cotizaţiei Oraşului  Haţeg la aceasta. 
Art. 9 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro şi se comunică, în condițiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului cadastru, agricultura si exploatarea 
pajiştilor; Biroului administrarea domeniului public şi privat, Direcţiei economice, 
Compartimentului administrație publică locală, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. 
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