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Nr. 817/10 din 12.01.2023  
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre 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 

 
Consiliul Local al Orasului Hateg are competență exclusivă, în condițiile legii în tot 

ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor publice, 
precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea 
bunurilor proprietate publică sau private, aferente acestuia.  

În Orasul Hateg serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân a fost delegat către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără 
stăpân” Hunedoara, prin hotararea autoritatii deliberative nr. 19/2014. In urma reorganizării 
acestei asociatii ca urmare a problemelor financiare se impune 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, în scopul reglementării regimului juridic al prestării 
acestui serviciu public şi a asigurării funcţionalităţii acestuia, în condiţiile legii, motivat de 
creşterea numărului de câini fără stăpân, existenţi în oraşul Haţeg.  

Conform art. 2 alin. (4) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și 
completările ulterioare, „Serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân pot fi concesionate 
numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul 
protecției animalelor. Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, 
revendicare/adopţie se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare 
referitoare la protecţia animalelor, iar la acestea vor participa şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi 
fundaţiilor pentru protecţia animalelor. Reprezentaţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia 
animalelor vor participa la acţiunile prevăzute la alin. (1), atât în cadrul adăposturilor publice 
din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât şi în cadrul 
adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale. Serviciile publice pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, precum şi adăposturile aparţinând organizaţiilor 
şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor au obligaţia de a comunica lunar direcţiilor sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti numărul de 
câini înregistraţi şi numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de 
către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Toate datele 
sunt centralizate la nivel naţional de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor.  

In urma unui audit al curtii de conturi s-a constatat ca asociatia nu functioneaza 
conform prevederilor legale. 

In acest context, prin proiectul de hotarare ce are la baza acest referat, 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. 

Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm a dezbate si aproba proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 

             PRIMAR, 
Adrian Emilian PUȘCAȘ 


