CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA
JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din
Municipiul Câmpina
Având în vedere expunerea de motive nr.68.674/6 martie 2018 a membrilor
Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț,
muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d., prin care propun concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
din Municipiul Câmpina;
Ținând seama de:
- raportul de specialitate nr.68.675/6 martie 2018, promovat de Direcția
economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.676/6 martie 2018, promovat de Direcția juridică
din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.677/6 martie 2018, promovat de Administratorul
public al Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.678/6 martie 2018, promovat de Serviciul
administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.681/13 martie 2018, promovat de Serviciul
achiziții publice, programe de finanțare europeană din cadrul Primăriei Municipiului
Câmpina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană,
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul,
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.;
- avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.68.679/6 martie
2018;
În conformitate cu prevederile:
- art.1 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor republicată,
modificată și completată;
- art.1, alin.(1) și alin.(2), art.2, art.4 și art.7 din O.U.G. nr.155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.1 – art.3, art.5 – art.8, art.21 și art.25 din Anexa la H.G. nr.1.059/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân;
- Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia
animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
- art.50 – art.54, art.62 – art.93 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de
lucrări și concesiunile de servicii;

- art.1, art.3 alin.(1), lit.”m”, art.5, alin.(1), lit.”b”, art.6, alin.(2), art.9, alin.(2),
art.10 și art.18 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările
și completările ulterioare;
- art.1, art.4 – art.7 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OUG nr.71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de
interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.19 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată și completată;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.”b”, coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și
completată,

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. - Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea prin concesiune a
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina,
conform ANEXEI nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a Serviciului
public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina pe o perioadă de
5 ani, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu jumătate din durata inițială,
numai cu aprobarea Consiliului local.
Art.3. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind delegarea prin
concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul
Câmpina, conform ANEXELOR nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. - Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului de
gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina, conform ANEXEI nr.4,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.(1) - Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea Serviciului
public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina, se va desemna
prin Dispoziția Primarului Municipiului Câmpina.
(2) - Se desemnează următorii consilieri locali care să facă parte din
Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea Serviciului public de
gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina, după cum urmează:
- dl.(d-na) ________________ - consilier local;
- dl.(d-na) ________________ - consilier local;
- dl.(d-na) ________________ - consilier local.
(3) - Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea Serviciului
public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina, va evalua
ofertele, va desemna câștigătorul licitației și va întocmi Raportul procedurii de
atribuire.
Art.6. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția
investiții - Serviciul achiziții publice, programe finanțare europeană și Comisia de
evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de concesiune a Serviciului de
gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina.

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova;
- Primarului Municipiului Câmpina;
- Administratorului public;
- Direcţiei economice;
- Direcţiei investiţii;
- Direcției juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat;
- Serviciului achiziții publice, programe finanțare europeană;
- Membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Moldoveanu Elena

Câmpina, ___________ 2018

Nr. ____

Cod FP-06-01, ver.1

ANEXA NR.1
la H.C.L. nr.__/___________ 2018
Preşedintele şedinţei,
Consilier,

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân din Municipiul CÂMPINA
I.
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III. Beneficiile concesionarii
IV. Metodologia de lucru
V. Descrierea activitatii pentru care se face delegarea de gestiune
VI. Motive care justifica realizarea delegarii gestiunii serviciul de gestionare a
cainilor fara stapan
VII. Procedura de delegare a gestiunii
VIII. Durata estimata a contractului
IX. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de incheiere a
contractului
X. Concluzii
I. Introducere
Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân a Municipiului este un serviciu
de utilitate publica, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si
controlat de autoritatea administratiei publice locale.
Activitatea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân a
Municipiului Campina va realiza urmatoarele:
a) capturarea cainilor fara stapan;
b) transportul cainilor capturati in adapost;
c) adapostirea, hranirea, examinarea medicala, deparazitarea, vaccinarea,
sterilizarea si controlul bolilor cainilor din adaposturi cu respectarea
normelor si masurilor sanitar- veterinare in vigoare;
d) identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan doar prin serviciile
medicilor veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii;
e) eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici si incurabili ori
care nu au fost revendicati sau adoptati in conditiile si in termenele stabilite
prin lege si prezentul regulament;
f) facilitarea revendicarii si adoptiilor.

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân sunt:
- Persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai
Municipiului;
- Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Municipiului
Campina
- Institutii publice cu sedii sau filiale in Municipiului Campina.
Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura:
a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
b) dezvoltarea durabila a serviciilor;
Autoritatile administratiei publice locale actioneaza in numele si in interesul
comunitatilor locale pe care le reprezinta si raspund fata de acestea pentru:
a) modul in care gestioneaza si administreaza infrastructura edilitar-urbana a
Municipiului Campina;
b) modul in care organizeaza, coordoneaza si controleaza serviciul de
gestionare a câinilor fără stăpân.
Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si functionare a serviciul de gestionare a
câinilor fără stăpân;
b) luarea initiativelor si adoptarea hotararilor privitoare la serviciul de
gestionare a câinilor fără stăpân;
c) exercitarea competentelor si responsabilitatilor ce le revin potrivit legislatiei
in vigoare, referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.
II. Situatia existenta
In prezent, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul
Campina este functional prin delegarea acestuia. Inca din anul 2012, precum si in
prezent, Municipiul Campina se afla in imposibilitatea gestiunii directe a acestui
serviciu, motivat de faptul ca numarul de personal la nivel de UAT este plafonat, iar
mijloacele tehnice de gestionare a unui astfel de serviciu lipsesc. In anul 2012 inainte
de atribuirea prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara
stapan, unui operator privat, situatia in Municipiul Campina din punct de vedere al
abandonului si a numarului de caini fara stapan care circulau liberi era destul de
dificila, avandu-se in vedere ca la acel moment nu exista niciun contract intre UAT si
o firma sau o fundatie specializata pe capturarea cainilor fara stapan. Din observatiile
municipalitatii, la acel moment circulau liberi prin oras peste 500-600 de caini, fara o
estimare a cainilor aflati la periferii, iar numarul lor era in crestere datorita
imperecherii necontrolate si a abandonului. Odata cu atribuirea acestui serviciu in
anul 2013, situatia s-a schimbat, astazi fiind controlabila. In continuare se
abandoneaza caini pe teritoriul Municipilului Campina, deoarece nu exista o strategie
la nivel national care sa fie pusa in practica si prin care sa se constientizeze mai ales
populatia de la sate cu privire la sterilizarea propriilor caini, iar pe de alta parte
datorita existentei acestui adapost al municipalitatii, cetatenii din zonele invecinate
municipiului Campina abandoneaza caini, in ideea ca vor fi capturati si transportati la
acest adapost. Adapostul Serviciului are o capacitate extinsa prin constructia de noi
padocuri de aproximativ 300 caini. In decursul perioadei cat Serviciul a fost
concesionat, operatorul a efectuat o serie de lucrari pentru imbunatatirea activitatii de
gestionare a cainilor fara stapan. La ora actuala exista suprafete de teren in cadrul
Adapostului pe care se mai pot crea padocuri si se mai pot face o serie de
modernizari. In acest moment dupa estimarile operatorului exista o permanenta

circulatie libera a cainilor fara stapan mai ales in zonele periferice de peste 100 de
caini constant, (caini care migreaza catre zonele populate) mai ales din cauza
fenomenului de abandon. In concluzie se poate afirma ca delegarea acestui serviciu
unui operator privat specializat a fost benefica pentru municipalitate, numarul cainilor
fara stapan care circula liberi a fost redus drastic, iar siguranta cetateanului a crescut
semnificativ.
III. Beneficiile concesionarii
Prin realizarea unui proces de licitatie deschisa pentru concesionarea serviciul
de gestionare a câinilor fără stăpân, se vor putea obtine:
- cresterea calitatii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, datorita
selectionarii concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua experienta,
organizarea, indicatorii de performanta asumati, dotarile tehnice;
- cetatenii municipiului vor avea siguranta mai mare pe domeniul public fara a
fi agresati de cainii fara stapan;
- vom beneficia de un Adapost al serviciului de gestionare a câinilor fără
stăpân modern si dimensionat de maniera incat sa se poata adapta la evolutia
activitatii;
- va exista posibilitatea de a se putea adaposti temporar, contra cost si animale
adoptate la distanta;
- se vor utiliza solutii moderne pentru capturarea cainilor astfel incat sa sa se
respecte normele privind protectia animalelor;
-vor fi avute in vedere aspecte ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea
cetatenilor.
IV. Metodologia de lucru
Pentru realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public
de gestionare a câinilor fără stăpân s-a folosit ca metodologie de lucru:
- sesizari telefonice primite de la persoane fizice si juridice;
- reclamatii primite in cadrul serviciului Campina;
- audiente la primar, viceprimar;
- articole de presa referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân;
- aplicarea legislatiei in vigoare.
V. Descrierea activitatii pentru care se face delegarea de gestiune
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizeaza prin
instituirea de norme privind capturarea, transportul, cazarea, ingrijirea, sterilizarea
cand este cazul, adoptia si eutanasierea cainilor fara stapan.
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protectia
cainilor conform principiilor europene de protectie a animalelor, concomitent cu
protectia cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza.
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se va realiza in
urmatoarele conditii:
a) Capturarea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor scrise si verbale ale
persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea urmatoarelor cerinte:
- capturarea cainilor se va face de catre personalul angajat al
operatorului, care trebuie sa fie format din persoane instruite in acest sens;

- capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal,
iar persoanele care captureaza cainii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate
antirabic;
- persoanele care captureaza cainii vor lucra in echipe de cate doi plus
soferul mijlocului de transport si vor purta echipamentul de protectie adecvat;
- personalul calificat va captura cainii cu crose speciale sau cu plase.
Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu,
avand la capat o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului
cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa tina cainele la distanta si sa-l poata
manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a evita strangularea
animalului, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui
in caz de urgenta sau atunci cand este pus in cusca. De asemenea, cainii mai pot fi
capturati cu ajutorul custilor capcana, in care se introduce mancare si care sunt dotate
cu usi mobile care cad dupa intrarea animalului in cusca sau mai pot fi capturati cu
sarbacane si arme neletale cu injectie, incarcate cu substante imobilizante.
Cainii foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati,
vor fi imobilizati numai cu ajutorul sarbacanelor sau armelor pentru captura cu
sageata care utilizeaza gazul carbonic comprimat sau cu cartuse cu percutie pentru
propulsarea unor seringi sau sageti care permit injectarea cu produse imobilizante.
Pentru imobilizare se vor utiliza numai substante aprobate de organele sanitar
veterinare, prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescriptiilor
medicale, ea fiind putin periculoasa pentru trecatori; poate fi utilizata si orice alta
asociere de produse autorizate cu respectarea legislatiei in vigoare;
Este interzisa utilizarea armelor pentru capturarea cateilor, acestia putand fi
raniti grav.
b) Transportarea acestora la adapostul serviciului de gestionare a câinilor fără
stăpân cu respectarea urmatoarelor cerinte:
- autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta,
securitate, protectie impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata;
- custile în care vor fi transportaţi câinii vor fi alese in functie de talia
animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decat corpul animalului;
- pentru animalele moarte, respectiv bolnave, vor exista custi separate;
- autovehiculele vor fi curate si marcate vizibil cu denumirea serviciului
de gestionare a cainilor fara stapan si cu nr. de telefon;
- autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: plasa,
scara, custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim
ajutor;
- soferii autovehiculelor trebuie sa fie instruiti, sa acorde ajutor
animalelor bolnave;
- se interzice efectuarea eutanasiei in autovehiculele de transport pentru
caini.
c) Eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru
organizatiile de protectie a animalelor, daca fac dovada ca poseda adaposturi
amenajate conform normelor prezentului Studiu si daca au asigurata asistenta
medicala veterinara calificata si autorizata. Inainte de eliberare cainii vor fi sterilizati,
vaccinati antirabic si microcipati.
d) Cazarea cainilor se va face la adapostul serviciului de gestionare a câinilor
fără stăpân, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa permita cazarea cainilor in custi separate pentru a reduce stresul
asupra lor si pentru a putea controla bolile;
- cainii vor fi separati dupa urmatoarele criterii:
a) stare de sanatate
b) varsta
c) sex
d) grad de agresivitate
- pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etansat si care
permite o curatare si dezinfectare usoara, iar pentru a evita baltirea apei in exces vor
fi inclinate spre o retea de canalizare;
- peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 cm inaltime, trebuie sa
impiedice scurgerea apelor si dejectiilor de la o cusca la alta;
- peretii custilor vor fi confectionati din unul din urmatoarele materiale:
caramida tencuita si vopsita; metal incastrat in beton; beton; plasa de sarma.
- custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau
din lemn;
- adapostul trebuie sa aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru
depozitarea incarcaturii de deseuri zilnice;
- in toate zonele cu spatii inchise trebuie sa existe un mijloc de circulare
a aerului, fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care
sa poata fi deschise;
- custile exterioare vor fi acoperite.
e) Adapostirea cainilor in cadrul centrului de gestionare a câinilor fără stăpân
se va face dupa cum urmeaza:
- in custi individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni:
a) pentru caini de talie mare: 120 cm x 160 cm
b) pentru caini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm
c) pentru caini de talie mica: 91 cm x 122 cm
d) custile commune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini
pe o suprafata de 6,5 mp;
- locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari:
- sa existe apa potabila in permanenta;
- vasele pentru alimentare sa fie curate si dezinfectate zilnic si
intotdeauna inaintea aducerii unui nou animal in cusca;
- vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu
poata urina sau defeca in ele si sa poata fi curatate si dezinfectate usor;
- daca spatiile nu sunt incalzite, se pun obligatoriu scanduri pentru
odihna;
- pentru odihna cainilor, in anotimpul rece, pe scanduri vor fi
asezate deseuri textile sau deseuri vegetale, care pot fi stranse si schimbate foarte
usor.
f) Preluarea, inregistrarea, consultarea si trierea cainilor adusi in adapost se
face intr-un spatiu destinat acestei activitati, suficient de spatios si igienizat astfel
incat sa asigure spatiul necesar pentru miscarea personalului, a persoanelor care vin
pentru adoptii.
g) Tratarea cainilor se va face intr-un spatiu cu destinatia de chirurgie sau in
mai multe spatii functie de capacitatea centrului, spatii care vor respecta normele
sanitar veterinare in vigoare. In aceste sali se vor efectua interventiile chirurgicale de
sterilizare a animalelor, precum si eutanasierea.

h) Controlul bolilor se efectueaza zilnic fiecarui animal din adapost, orice
eveniment medical va fi inregistrat in fisa individuala si in registrul central.
Examinarea se va face de catre medicul veterinar sau in lipsa acestuia de catre
tehnicianul veterinar. Personalul centrului va fi instruit sa recunoasca semnele de
boala si sa le aduca la cunostinta personalului veterinar.
i) Hranirea cainilor in adapost se face pe durata de viata dupa cum urmeaza:
- puii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, cainii in
varsta de peste 12 saptamani vor fi hraniti de doua ori pe zi iar cainii de peste un an
vor fi hraniti o data pe zi;
- hrana administrata cainilor trebuie sa respecte conditiile sanitar
veterinare.
j) Intretinerea igienei se face prin curatirea, spalarea si dezinfectia fiecarei custi
sau boxe, operatii efectuate zilnic si inainte de intrarea unui nou animal. Se va avea in
vedere ca pe perioada efectuarii curateniei apa si dezinfectantul sa nu vina in contact
cu animalele.
l) Eutanasierea cainilor bolnavi de catre personal specializat al serviciului
public de gestionare a câinilor fără stăpân.Aceasta activitate se va efectua de catre un
medic veterinar cu substantele prevazute de legislatia in vigoare si prin procedeele
acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligatia ca procedeele si substantele
utilizate sa nu provoace chinul animalelor. Se eutanasieaza cainii bolnavi cronici,
bolnavi incurabili si cei cu comportament agresiv sau cainii care nu au fost adoptati
in termenul legal. Sunt supusi aceluiasi tratament cainii fara stapan abandonati si
nerevendicati care nu au fost adoptati in termenul legal.
Aceasta operatie se va face doar de catre medici veterinari care poseda atestatul
de libera practica eliberat de Colegiul medicilor veterinar, fiind strict interzisa
oricarei alte persoane neautorizate.
Receptionarea situatiilor privind cainii eutanasiati vor fi certificate de un
reprezentant al Directiei Sanitar Veterinara.
m) Asigurarea adaposturilor temporare pentru caini, cu avizul serviciului de
specialitate sanitar-veterinar, unde pot fi cazati contra cost caini adoptati la distanta.
n) Asigurarea de spatiu pentru eutanasiere si depozitarea cadavrelor in vederea
transportului la o societate specializata pentru neutralizarea cadavrelor. Aceste spatii
vor fi dotate cu lazi frigorifice si nu sunt deschise vizitarii persoanelor straine.
VI. Motivele care justifica realizarea delegarii gestiunii serviciul de
gestionare a câinilor fără stăpân
Motive de ordin legislativ
Prezentul Studiu este realizat in corelare cu dispozitiile legale in vigoare si
urmareste ca organizarea si functionarea serviciului public de gestionare a cainilor
fara stapan sa fie in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:
 Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor republicata, modificata si
completata;
 OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara
stapan cu modificarile si completarile ulterioare;
 H.G nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia
animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
 Legeanr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
 OUG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Hotararea Guvernului nr.955 /2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru
de aplicare a OUG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local cu
modificarile si completarile ulterioare;
Din studiul acestor acte normative reiese faptul ca Municipiul Campina poate
delega serviciul de gestionare a cainilor fara stapan prin concesionare.
Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân se va actualiza prin acte adiţionale în condiţiile aprobării de acte
normative care reglementează situaţia câinilor fără stăpân sau alte acte normative ce
modifica legislatia ce a stat la baza acestei documentatii.
Motive de ordin economico-financiar
Argumentele care stau la baza concesionarii prin licitatie publica a serviciul de
gestionare a câinilor fără stăpân, constau in:
a) Reducerea cheltuielilor privind plata personalului propriu pentru operatiunile
de capturare, transport si predare la adapost;
b) Pentru reducerea cheltuielilor activitatii serviciului, concesionarul are obligaţia
să modernizeze adapostul, astfel scutind concedentul de cheltuielile de
investiţii ;
c) Reducerea cheltuielilor cu mijloacele de transport special, acest lucru revenind
in sarcina concesionarului ;
d) Eliminarea obligatiei de contratare de servicii medical-veterinare care se va
realiza de catre concesionar;
e) Prin realizarea procedurii de achiziţie se va putea obtine selectarea unui
concesionar care sa ofere raportul optim intre pret (mic) al tarifelor si calitate
(ridicata) a serviciilor;
f) Posibilitatea de a obtine tarife cat mai mici pentru o calitate ridicata, va permite
Primariei Campina sa reduca costurile pentru aceasta activitate;
g) Conform prevederilor Caietului de Sarcini, concedentul va primi anual de la
concesionar o redeventa.
Motive legate de protectia mediului
a) Dotarea Adapostului conform legislatiei in vigoare, fapt care va elimina
posibilitatile de poluare a domeniului public iar materialele utilizate la
tratamentele medicale precum si cadavrele cainilor vor fi trimise la societati
specializate pentru neutralizare.
b) De asemenea, Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii intregului
parc de masini si utilaje ofertat, doar pentru activitatea de gestionare a câinilor
fără stăpân de pe raza municipiului Campina si a mijloacelor de transport
autorizate pentru cadavre.
c) Detinerea certificareii sistemului de management al calitatii conform ISO
9001 si certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001

ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciilor oferite si a protejarii
mediului,vor constitui criterii de selecție.
VII. Procedura de delegare a gestiunii
Etapele care trebuie realizate pentru concesionarea serviciul de gestionare a
câinilor fără stăpân sunt:
Etapa 1 - aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de organizare si
functionare, a Caietului de sarcini si a modelului de contract, de catre Consiliul Local
al Municipiului Campina.
Etapa 2 - organizarea şi desfăşurarea cererii de ofertă si evaluarea ofertelor.
Etapa 3 -semnarea contractului cu cel mai bun ofertant, sau negocierea daca
este cazul.
VIII. Durata estimata a contractului
Durata estimata a contractului este de 5 ani, conform cerintelor H.G.
nr.955/2004, Anexa nr. 3, Capitolul III.
IX. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de incheiere a
contractului
Termenul propus pentru încheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciul
de gestionare a câinilor fără stăpân, prin încheierea contractului cu concesionarul
serviciului de este de 90 zile de la aprobarea documentației privind concesionarea.
X. Concluzii
Avand in vedere motivele, argumentele si beneficiile mentionate in prezentul
Studiu de oportunitate, echipa de lucru opteaza pentru delegarea prin concesiune a
Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, iar procedura de atribuire va fi
licitatia publica la care pot participa persoane juridice, asociatii sau fundatii pentru
protectia animalelor.

ANEXA NR.2
la H.C.L. nr.__/___________ 2018
Preşedintele şedinţei,
Consilier,

CAIET DE SARCINI
pentru delegarea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din
Municipiul Câmpina prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Art.1.(1) - Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare
si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare activitatea de
gestionare a cainilor fara stapan in Municipiul Campina.
(2) - Caietul de sarcini se intocmeste prin grija aparatului de specialitate
al Primarului si a Consiliului Local al Municipiului Câmpina, care are obligatia de a
hotari modul de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a cainilor fara
stapan, precum si documentele de pregatire a procedurii de achizitie publica.
(3) - La procedura de achizitie publica privind delegarea prin concesiune
a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapani pot participa persoane
juridice, asociatii sau fundatii pentru protectia animalelor, avand obligatia ca in
termen de 3 luni de la semnarea contractului sa-si deschida punct de lucru pe raza
Municipiului Câmpina.

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONCESIUNII
A. Datele de identificare a serviciului public de gestionare a cainilor fara
stapan
Art.2.(1) - Serviciul de gestionare a cainilor fara stapani care face obiectul
procedurii este: Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan.
(2) - Concedentul Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan
este Municipiul Câmpina, care va pune la dispozitia concesionarului adapostul de
caini situat in mun. Campina,str. Fabricii F.N si compus din:
Teren în suprafata de: 5.508,00 m.p.;
Imprejmuire: 322,80 mt.;
Utilitati: apă, electricitate, gaze ; plata lor cazand in sarcina concesionarului ;
Padocuri în suprafață de: 32,00 m.p. (ţarc izolator), 73,00 m.p. (ţarc), 82,00
m.p. (ţarc adoptii), 593,00 m.p. (ţarcuri noi), 56 m.p (tarcuri femele cu pui),
61 m.p (constructie atelier);
Cladirea compusa din: sediu administrativ, camera SNCU, camera lazi
frigorifice – Su = 165,00 m.p.
B. Activitatea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan a
Municipiului Campina va realiza urmatoarele:
a) asigurarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, dupa cum
urmeaza:

- cel puțin un medic veterinar de libera practica, angajat cu contract individual
de muncă sau prin contract de prestări servicii/colaborare cu un medic veterinar de
liberă practică organizat în condițiile legii;
- cel putin un tehnician veterinar angajat cu contract de munca;
- un sofer si minim doi muncitori pentru echipele mobile de capturarea
cainilor fara stapan, plus un muncitor pentru curatenie si intretinere.
b) strangerea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor scrise sau telefonice ale
persoanelor fizice sau juridice;
c) adoptia sau adoptia la distanta contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru
organizatiile de protectie a animalelor;
d) ingrijirea cainilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea lor
intr-o evidenta unica;
e) eutanasierea cainilor bolnavi cu respectarea normelor legale in vigoare de
catre personal specializat al serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan;
f) expoatarea adaposturilor temporare corespunzatoare pentru un numar minim
de 300 de caini, cu posibilitati de extindere, cu avizul serviciului de specialitate
sanitar-veterinar;
g) asigurarea conditiilor prevazute de normele legale pentru depozitarea
cadavrelor de animale pana la transportarea lor in vederea incinerarii;
h) asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o
societate autorizata;
i) obtinerea avizelor veterinar- sanitare pentru adapostul de caini.
j) asigurarea logisticii necesare pentru capturare ( autovehicul, dotare,etc).
C. Descrierea activitatii:
Art.3 - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan se realizeaza prin
instituirea de norme privind capturarea, transportul, cazarea, ingrijirea si eutanasierea
animalelor fara stapan, care prezinta un grad ridicat de pericol social.
Art.4 - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan va asigura protectia
cainilor, conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu
protectia cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza.
Art.5 - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan va realiza
urmatoarele:
a) strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public şi privat al
Municipiului Câmpina ;
b) capturarea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor scrise sau telefonice
ale persoanelor fizice sau juridice, cât şi din propria iniţiativă, cu respectarea
urmatoarelor reguli:
- capturarea cainilor se va face de catre personalul angajat al concesionarului,
care trebuie sa fie format din persoane instruite in acest sens;
- capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal, iar
persoanele care captureaza cainii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate
antirabic;
- persoanele care captureaza cainii vor lucra in echipe de cate doi, plus soferul
mijlocului de transport si vor purta echipamentul de protectie adecvat;
- personalul calificat poate captura cainii cu crose speciale sau cu plase. Pentru
capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, avand la capat o
bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui, pentru a
permite persoanei calificate sa tina cainele la distanta si sa-l poata manipula. Bucla

trebuie fixate la largimea dorita, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul
de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau
atunci cand este pus in cusca. Deasemenea, cainii mai pot fi capturati cu sarbacane
sau arme cu sageti care permit injectarea de produse imobilizante sau cu ajutorul
custilor capcana, in care se introduce mancare si care sunt dotate cu usi mobile care
cad dupa intrarea animalului in cusca.
- caini foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati,
vor fi imobilizati numai cu ajutorul sarbacanelor sau armelor pentru captura cu
sageata care utilizeaza gazul carbonic comprimat sau cu cartuse cu percutie pentru
propulsarea unor seringi sau sageti care permit injectarea cu produse imobilizante;
- pentru imobilizare se vor utiliza numai substante aprobate de organele sanitar
veterinare, prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescriptiilor
medicale, ea fiind putin periculoasa pentru trecatori; poate fi utilizata si orice alta
asociere de produse autorizate cu respectarea legislatiei in vigoare;
- este interzisa utilizarea armelor pentru capturarea cateilor, acestia putand fi
raniti grav;
c) transportarea acestora la Adapostul Serviciului de gestionare a cainilor fara
stapan cu respectarea urmatoarelor:
- autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate,
protectie impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata;
- custile în care vor fi transportaţi câinii vor fi alese in functie de talia
animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decat corpul animalului;
- pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista custi separate;
- autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de
gestionare a cainilor fara stapan si cu numarul de telefon;
- autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: plasa, scara,
custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim
ajutor;
- soferii autovehiculelor trebuie sa fie instruiti, sa acorde ajutor animalelor
bolnave;
- se interzice efectuarea eutanasiei in autovehiculele de transport pentru caini;
d) adoptia sau adoptie la distanta contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru
organizatiile de protectie a animalelor, daca fac dovada ca poseda adaposturi
amenajate conform normelor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare
a serviciului si daca au asigurata asistenta medicala veterinara calificata si autorizata.
Inainte de adoptie cainii vor fi sterilizati, vaccinati antirabic si microcipati;
e) cazarea cainilor se va face la Adapostul Serviciului Public de gestionare a
cainilor fara stapan din str. Fabricii F.N., care va trebui sa indeplineasca urmatoarele
cerinte:
- sa permita cazarea cainilor in custi separate pentru a reduce stresul asupra lor
si pentru a putea controla bolile;
- cainii vor fi separati dupa urmatoarele criterii:
a) stare de sanatate
b) varsta
c) sex
d) grad de agresivitate
- pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etansat si care permite o
curatare si dezinfectare usoara, iar pentru a evita baltirea apei in exces vor fi inclinate
spre o retea de canalizare;

- peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 cm inaltime, trebuie sa
impiedice scurgerea apelor si dejectiilor de la o cusca la alta;
- peretii custilor vor fi confectionati din unul din urmatoarele materiale:
caramida tencuita si vopsita; metal incastrat in beton; beton; plasa de sarma;
- custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau din
lemn;
- adapostul trebuie sa aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru
depozitarea incarcaturii de deseuri zilnice;
- custile exterioare vor fi acoperite;
f) adapostirea cainilor in cadrul Adapostului Serviciului Public de gestionare a
cainilor fara stapan se va face dupa cum urmeaza:
- in custi individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni:
a) pentru caini de talie mare: 120 cm x 160 cm
b) pentru caini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm
c) pentru caini de talie mica: 91 cm x 122 cm
d) custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe o
suprafata de 6,5 mp
- locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari:
- sa existe apa potabila in permanenta,
- vasele pentru alimentare sa fie curate si dezinfectate zilnic si
intotdeauna inaintea aducerii unui nou animal in cusca,
- vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata
urina sau defeca in ele si sa poata fi curatate si dezinfectate usor,
- daca spatiile nu sunt incalzite, se pun obligatoriu scanduri pentru odihna
- pentru odihna cainilor, in anotimpul rece, pe scanduri vor fi asezate deseuri
textile sau deseuri vegetale, care pot fi stranse si schimbate foarte usor.
g) preluarea, inregistrarea, consultarea si trierea cainilor adusi in adapost se
face intr-o zona destinata acestei activitati, suficient de spatioasa si igienizata astfel
incat sa asigure spatiul necesar pentru miscarea personalului si a persoanelor care vin
pentru adoptii.
h) tratarea cainilor se va face intr-un spatiu cu destinatia de chirurgie sau in mai
multe spatii functie de capacitatea centrului, spatii care vor respecta normele
sanitar veterinare in vigoare. In aceste sali se vor efectua interventiile chirurgicale de
sterilizare a animalelor, precum si eutanasierea.
i) verificarea starii de sanatate a cainilor se efectueaza zilnic, orice eveniment
medical va fi inregistrat in fisa individuala si in registrul central. Examinarea se va
face de medicul veterinar al centrului sau in lipsa acestuia de catre tehnicianul
veterinar. Personalul centrului va fi instruit sa recunoasca semnele de boala si sa le
aduca la cunostinta personalului veterinar.
j) hranirea cainilor in centru se face pe durata legala de mentinere in centru
dupa cum urmeaza:
- cainii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, cainii in varsta
de peste 12 saptamani vor fi hraniti de doua ori pe zi iar cainii de peste un an vor fi
hraniti o data pe zi.
- hrana trebuie sa respecte normele sanitar veterinare.
k) mentinerea igienei se face prin curatirea, spalarea si dezinfectia fiecarei custi
sau boxe, operatii efectuate zilnic si inainte de intrarea unui nou animal. Se va avea in
vedere ca pe perioda efectuarii curateniei apa si dezinfectantul sa nu vina in contact
cu animalele.

l) interzicerea repunerii cainilor in zona de unde au fost capturati.
m) eutanasierea cainilor se va realiza de catre personalul specializat al
serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan. Aceasta activitate se va efectua
de catre un medic veterinar cu substantele prevazute de legislatia in vigoare si prin
procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligatia ca procedeele si
substantele utilizate sa nu provoace suferinte animalelor. Se eutanasieaza prima data
cainii bolnavi cronici, bolnavi incurabili si cei cu comportament agresiv. Sunt supusi
aceluiasi tratament cainii fara stapan abandonati si nerevendicati care nu au fost
adoptati in termenul legal.
Aceasta operatie se va face doar de catre medicii veterinari care poseda
atestatul de libera practica eliberat de Colegiul medicilor veterinari.
Situatiile privind cainii eutanasiati vor fi certificate de un reprezentant al
Directiei Sanitar Veterinara, iar cainii care vor fi supusi acestei proceduri vor fi
marcati.
n) asigurarea adaposturilor temporare pentru caini, cu avizul serviciului de
specialitate sanitar-veterinar, unde pot fi cazati contra cost caini adoptati la distanta.
o) asigurarea de spatiu pentru eutanasiere si depozitarea cadavrelor in vederea
transportului la incinerator. Aceste spatii nu sunt deschise vizitarii persoanelor
straine.
p) dotarea cabinetului veterinar si a salii de operatie conform legislatiei.

CAPITOLUL III. CONDITII DE EXPLOATARE A
SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A CAINILOR FARA
STAPANI
3.1. Conditii tehnice
Art.6. (1) - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan al Municipiului
Câmpina trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate, cu
respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.
(2) Toata baza tehnico-materiala existenta (teren, cladiri si dotarile
aferente) si autovehiculele, trebuie folosite in exclusivitate pentru activitatea de
gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Campina.
3.2. Obiective de exploatare
Art.7 - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de gestionare a
cainilor fara stapan din Municipiul Câmpina sunt urmatoarele :
a) satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatilor locale;
b) continuitatea serviciului;
c) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta ai
serviciilor prestate;
d) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii bazei de gestionare a cainilor fara
stapan;
e) protectia si conservarea mediului natural;
f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si
sanatate publica;
g) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
h) dezvoltarea durabila a serviciilor;
i) protectia animalelor, cu evidentierea masurilor de protectie pe etape de
dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

3.3.Cantitati de lucru
Art.8.(1) - Se vor captura cainii fara stapan de pe domeniul public si privat al
municipiului (strazi, alei, parcuri, maluri de apa, etc.).
(2) - Se vor supune cainii capturati la urmatoarele tratamente:
- deparazitare
- cazare
- hranire
- tratament medical pe durata cazarii
- sterilizare
- inapoiere catre proprietar
- eliberare pe baza de act de adoptie
- eutanasiere cu respectarea prevederilor legale
- neutralizare cadavre
(3) Adapostirea temporara a cainilor adoptati la distanta.
(4) Cantitatile estimate si tarifele maxime ce pot fi ofertate in functie de
activitatile ce vor fi prestate de concesionar sunt redate in Tabelele de mai jos.
Operatiunile se vor masura in UM/ Cap de animal:
a) Tabelul 1
Nr.

Denumirea
prestatiei

1.
2.
3.

Capturare
transport
Examen
clinic
general
Cazarea
(hrana,
utilități
și
taxe imobile)
Eutanasiere
Neutralizare
Vaccinare
Sterilizare
Deparazitare
interna
Deparazitare
externa
Inregistrare
R.E.C.S
Microcip
Carnet
de
sanatate
Pasaport

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.




Punctaj
intermediar
maxim
acordat

Cantitati
Tarif
estimate pt ofertat
5 ani
lei/U.M
fara TVA

Buc.
Buc.
Buc.

Tarif
maxim
accceptat
lei/
U.M
fara TVA
20
10
20

23
6
6

2220
2220
2220

14 zile

50

10

2220

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

20
40
20
40
6

5
8
4
4
2

1776
1776
444
444
444

Buc.

10

2

444

Buc.

10

3

444

Buc.
Buc.

20
10

3
2

444
444

Buc.

20
Total
punctaj =

2

222

U.M.

80 p

Cantitatea estimata a fost calculata la o medie de 37 caini/luna X 12 luni X 5 ani
Estimarea adoptiilor a fost facuta pt 20% din cainii capturati. Costul operatiunilor pentru
cainii adoptati la distanță vor fi suportate de adoptator sau de proprietarul ce-l revendica.

- Urmatoarele servicii vor fi platite de concedent, concesionarului :
b)Tabelul 2
Denumirea prestatiei

U.M

Capturare
transport
Examen clinic general
Cazare (hrana, utilități și taxe imobile)
Eutanasiere
Neutralizare

buc
buc
buc
14 zile/buc
buc
buc

Tarif maxim acceptat(lei
fara TVA
20
10
20
50
20
40
Total = 160 lei fara TVA

 Costul pentru fiecare caine, platibil de catre concedent concesionarului pentru
operatiunile standard este de maxim 160 lei fara TVA
 Componenta fixa separata din valoarea platibila lunara de catre concedent
concesionarului, respectiv salariile personalului, se va calcula pe baza
salariului minim brut in plata pentru 6(sase) angajati.
 Valoarea estimata a contractului de concesiune pentru o perioada de 5(cinci)
ani este de (160 leiX 37 buc. X 12 luni X 5 ani) + (11.400 lei X 12 luni X 5
ani) = 355.200 + 684.000 = 1.039.200 lei fara TVA- tarif care include
componenta fixă și componenta variabilă.
3.4. Programul prestatiei
Art.9 - Programul prestatiei se va stabili de concesionar, de comun acord cu
concedentul, astfel incat acesta sa conduca la reducerea numarului cainilor fara
stapan din municipiu.
3.5. Dotari cu personal- utilaje
Art.10 - Concesionarul isi va dimensiona baza materiala, personalul,
autovehiculele si echipamentele pentru capturarea si transportul, cainilor fara stapan,
in functie de numarul estimat al acestora, avand in vedere suprafetele domeniului
public si privat ale municipiului Campina. Concesionarul asigura incadrarea in
Serviciul public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina, a cel
putin un tehnician veterinar pentru evidenta si supraveghere iar identificarea si
inregistrarea cainilor fara stapan se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de
libera practica, angajat cu contract individual de muncă sau prin contract de prestări
servicii/colaborare cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile
legii.
Art.11. - Concesionarul este obligat sa detina cel putin un autovehicul
amenajat special pentru transportul cainilor capturati.
Art.12. – Numarul personalului cat si a dotarilor se vor stabili de catre
concesionar in functie de estimarile referitoare la populatiile de caini fara stapan, dar
nu mai putin de numarul personalului cerut la Cap.II, lit B din prezentul Caiet de
sarcini.
3.6. Tehnologii

Art.13. - Concesionarul va prezenta in documentatia de oferta conceptia
proprie privind modalitatea de organizare si functionare a serviciului de gestionare a
cainilor fara stapan si de transport al cainilor fara stapan, cu referire la autovehiculele
din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora,
facilitatile oferite, etc.
Art.14. - Concesionarul va prezenta planul de control, monitorizare si
dispecerizare a activitatilor.
3.7. Obiective de ordin economic
Art.15.(1) - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan va urmari sa se
realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului
si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.
(2) - Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al
prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.
3.8. Obiective de mediu
Art.16. (1) - Pe perioada derularii contractului, se vor respecta conditiile
impuse de avizul de mediu, daca este cazul.
(2) - Pe toata durata derularii contractului concesionarul va implementa
conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile sanitar
veterinare competente, conform unor programe de conformare la cerintele sanitar
veterinare.

CAPITOLUL IV. SARCINILE CONCESIONARULUI IN
DOMENIUL INVESTITIILOR
Art.17. (1) - Finantarea investitiilor se asigura din urmatoarele surse:
a) Fonduri proprii ale concesionaruli;
b) Alte surse.
(2) - Investitiile efectuate de concesionar pentru modernizarea si
dezvoltarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan se vor amortiza pe
perioada de derulare a contractului. Dupa expirarea contractului investitiile efectuate
in modernizarea adapostului acestui serviciu (cladiri si padocuri) vor ramane
concedentului.
(3) - Investitiile straine in serviciul public de gestionare a cainilor fara
stapan beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii
contractului. Facilitatile obtinute se vor mentiona in contract si vor fi valabile pe
perioada stabilita la incheierea acestuia. In situatia obtinerii de catre investitor a unor
facilitati ulterioare, contractul va fi modificat in mod corespunzator, prin act
aditional, semnat de ambele parti.
(4) - Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale concesionarului
in constructii, cladiri si padocuri, dupa incetarea contractului, raman in proprietatea
concedentului.
(5) – Toate investitiile se vor efectua doar cu acordul concedentului.

CAPITOLUL V.

DURATA CONCESIUNII

Art.18.(1) - Durata pentru care se incheie contractul de concesionare a
serviciului de gestionare a cainilor fara stapan a Municipiului Campina este de 5 ani,
cu posibilitatea de prelungire, cu acordul părţilor, in conditiile legii.

(2) – In cazul in care concedentul nu doreste prelungirea contractului la
expirarea acestuia, va anunta in scris concesionarul cu cel putin 6 luni inainte de
expirarea termenului contractual si va demara procedura de incredintare a serviciului
public de gestionare a cainilor fara stapan, conform procedurilor legale.
(3) - Pe durata stabilita la alin.(1) se interzice concesionarului
subconcesionarea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan.

CAPITOLUL VI. REDEVENTA
Art.19.(1) - Redeventa anuala este de min. 2,5 % din valoarea anuala a platilor
efectuate de catre concedent catre concesionar.
(2) - Redeventa se va plati in termen de 30 de zile de la inceputul anului
(pana la 31 ianuarie) incepand cu 2019, iar pentru anul 2018 se va plati cota aferenta
perioadei din contract, in termen de 30 zile de la data semnarii contractului de
delegare a gestiunii.
(3) - Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da
dreptul Municipiului Campina sa ceara prestatorului penalitati in functie de legislatia
in vigoare.

CAPITOLUL VII. SANCTIUNI
Art.20. - Pentru incalcari ale conditiilor de prestare a activitatii de gestionare a
cainilor fara stapan, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:
a) Neefectuarea capturarii cainilor fara stapan la solicitarea concedentului in
termen de maximum 48 de ore de la data comunicarii, se sanctioneaza cu 5% din
contravaloarea prestatiei pentru luna respectiva.
b) Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 10
solicitari ale concedentului, atrage rezilierea de drept a contractului, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile.
c) Nerespectarea conditiilor sanitar veterinare de desfasurare a activitatilor de
gestionare a cainilor fara stapan constatate de catre concedent sau alte institutii din
domeniu, atrage dupa sine sanctiuni din partea concedentului, in temeiul legislatiei
specifice. Repetarea de cel putin 10 ori a abaterilor de la normele sanitar veterinare pe
parcursul a trei luni de zile, duce la sanctionarea cu 10% din valoarea prestatiei
cumulate pe cele trei luni.

CAPITOLULVIII.
CUANTUMUL
DATORATE DE OPERATOR

GARANTIILOR

Art.21. – Garantia de participare la procedura de atribuire este in cuantum de
2% din valoarea estimată medie anuală a contractului de concesiune
Art. 22. – Începând cu prima decontare lunară a serviciilor executate,
concesionarul va constitui o garanție de buna executie egală cu valoarea serviciilor
prestate în timp de o lună. Garanția de buna executie se constituie prin rețineri lunare
egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanții.
Sumele reținute se depun la bancă într-un cont special, dobânzile aferente revenind
concesionarului. La încetarea contractului, după reglarea plăților și a penalităților,
garanția se restituie concesionarului.

CAPITOLUL IX. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA
CONTRACTULUI
Art.23. - Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care concesionarulu i se retrage autorizatia sanitar
veterinara sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in
scris, prelungirea acestuia;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea
unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
concedentului;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar,
prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent,
prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
f) In cazul rezilierii contractului din culpa concesionarului, acesta va
plati concedentului suma de 120.000 lei, cu titlu de despagubiri;
g) cu acordul părţilor.

CAPITOLUL X. - EVALUAREA OFERTELOR
Art. 24 (1) – Criteriul de atribuire utilizat pentru stabilirea ofertei castigatoare
este “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic “
(2) – Evaluarea se va face in functie de punctajul final obtinut in urma
evaluarii de catre comisie, astfel:
Nr. crt
1.

2.

Denumire factor evaluare
Nivelul tarifului propus pentru
activitatile prevazute la art. 8 alin (4) ,
calculate pentru operatiunile in cadrul
activitatii de gestionare a cainilor fara
stapan pe teritoriul Municipiului
Campina
Nivelul propus al redeventei
Total punctaj

Punctaj maxim

80

20
100

GHID DE ANALIZA SI INTERPRETARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
PENTRU EVALUAREA OFERTANTILOR
CRITERIUL 1
Punctajul pentru factorul de evaluare “ redevenţa anuală” se acordă astfel :
- pentru nivelul cel mai mare al redevenţei se acorda punctajul maxim alocat;
- pentru alt nivel al redevenţei decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul
astfel:
R(n) = [redeventa maximă/redevenţa(n)] x punctaj maxim alocat
Unde: R(n) – punctajul ofertei care se evalueaza
Redevenţa maximă = redevenţa cea mai mare din ofertele depuse
redevenţa (n) = redevenţa propusă de oferta care se evalueaza

CRITERIUL 2
Punctajul pentru factorul de evaluare “suma acordată de Consiliul local pentru
activitatile prevazute la art. 8 alin (4), calculate pentru operatiunile in cadrul
activitatii de gestionare a cainilor fara stapan pe teritoriul municipiului Campina” se
acordă astfel :
a)pentru nivelul cel mai mic al sumei se acorda punctajul maxim alocat ;
b)pentru alt nivel al sumei decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:
S(n) = [suma minimă / suma(n)] x punctaj maxim alocat
Unde: S(n) – punctajul ofertei care se evalueaza
Suma minimă = suma cea mai mică din ofertele depuse
suma (n) = suma propusă de oferta care se evalueaza
NOTE:
1)
Pentru fiecare criteriu, ofertantul va preciza documentul/pagina /paragraful (sau
direct - valorile), prin care considera ca isi maximizeaza punctajul in mod direct.
2) Moneda utilizata pentru comparatii va fi Leu
3) Evaluarile punctajelor se calculeaza cu minim 2 zecimale.
4) Algoritmul de calcul pentru punctajele ofertantilor este descris in cel ce
urmeaza:
Ofertantul cu cea mai buna valoare ( V1) primeste numarul maxim de puncte.
Ofertantul care are urmatoarea valoare (V2) primeste punctajul conform
relatiei:
(V2/V1) * Nr. puncte aferente criteriului
OFERTA CU PUNCTAJUL
TOTAL CEL MAI
DECLARATĂ CÂŞTIGĂTOARE.

MARE

ESTE

În caz de egalitate a punctajelor, departajarea se face prin compararea nivelului
tarifului ofertat pentru activitatile prevazute la art. 8 alin (4), calculate pentru
operatiunile in cadrul activitatii de gestionare a cainilor fara stapan pe teritoriul
municipiului Campina”, suma cea mai mică fiind declarată câştigătoare. În cazul în
care nivelul tarifului este acelaşi se va trece la reofertare în plic închis.

CAPITOLUL XI - LEGISLATIE
Art. 25- Legislatia in domeniul delegarii serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân, este reprezentata de:
 Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor republicata, modificata si
completata;
 OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara
stapan cu modificarile si completarile ulterioare;
 H.G nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia
animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
 Legeanr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

 OUG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Hotararea Guvernului nr.955 /2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru
de aplicare a OUG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local cu
modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE
Art.26. - La procedura de achizitie publica pentru contractarea serviciului
public de gestionare a cainilor fara stapan a Municipiului Campina pot participa
numai persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul
protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
Prin fișa de date întocmită de Serviciul achiziții publice, programe de finanțare
europeană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina,
vor fi stabilitate criteriile de calificare, conform prevederilor legale aplicabile în
materie.
Art.27. - Caietul de sarcini se citeste impreuna cu Regulamentul de organizare
si functionare a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan.

ANEXA NR.3
la H.C.L. nr.__/___________ 2018
Preşedintele şedinţei,
Consilier,

REGULAMENT
privind organizarea si functionarea Serviciului public pentru
gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina

Capitolul I
Dispozitii generale
ART.1. Prezentul Regulament de organizare si functionare stabileste cadrul
juridic si conditiile in care se desfasoara Serviciul public pentru gestionarea cainilor
fara stapan din Municipiul Campina, in conformitate cu principiile si reglementarile
prevazute in:
- Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor republicata, modificata si
completata;
- OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara
stapan cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân;
- Legeanr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
- OUG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr.955 /2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de
aplicare a OUG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificarile si
completarile ulterioare.
ART.2. (1) Prevederile prezentului Regulament se aplica Serviciului public
de gestionare a câinilor fără stăpân in municipiul Campina, precum si pentru
proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea bunurilor mobile si
imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului aferente serviciului
public de gestionare a câinilor fără stăpân.
(2) Condiţiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in
prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul local, poate aproba si alti
indicatori de performanta sau alte conditii tehnice pentru serviciul public de
gestionare a câinilor fără stăpân, pe baza unor studii de specialitate efectuate pe
perioada de derulare a activitatii, aplicarea lor facandu-se in anul urmator anului in
care s-au stabilit si aprobat.
ART.3. Termenii si expresiile cu care se opereaza in prezentul regulament
au urmatoarele semnificatii :
a) adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparţine unităţilor
administrativ-teritoriale şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

b) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei
persoane juridice, asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul
protecţiei animalelor;
c) adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din
adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din
Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) adopţie la distanţă - procedura prin care, în condiţiile prevederilor art. 7
alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma
responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în
adăposturile publice peste perioada prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de
urgenţă;
e) capturare - operaţiunea de prindere a câinilor;
f) câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;
g) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;
h) câine utilitar - orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de
alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază,
de persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de
către organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare
şi salvare sau utilitare;
i) câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase
omologate;
j) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă
practică organizat în condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de
sănătate al câinilor;
k) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operaţiuni şi proceduri
care au ca scop controlul populaţiei de câini fără stăpân;
l) asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor - organizaţie
neguvernamentală, înfiinţată în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară
activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al cărei statut figurează scopuri şi
activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor;
m) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de
utilitate publică, înfiinţat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv al
subdiviziunilor acestora, în condiţiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe
raza unităţii administrativ-teritoriale respective;
n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără
stăpân - persoană juridică, de drept public sau privat, care are competenţa şi
capacitatea de a presta servicii în domeniul protecţiei animalelor şi căreia i s-a
delegat, încredinţat sau concesionat, în condiţiile legii, realizarea activităţii de
gestionare a câinilor fără stăpân;
o) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei,
tatuajului, medalionului inscripţionat, care conţine informaţii necesare identificării
deţinătorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;

p) identificare - operaţiunea prin care se ataşează câinelui un mijloc de
identificare, precum şi operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi de stabilire
a datelor de identitate ale deţinătorului câinelui sau a locului de provenienţă a
acestuia;
q) înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de
identificare al animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă
a câinilor;
r) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează
sub pielea animalului, în dreptul omoplaţilor, şi care conţine un număr unic criptat
sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;
s) sterilizare - operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei
reproducătoare a câinilor;
t) vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu
spaţiul locativ în care urmează să fie adăpostiţi câinii adoptaţi din adăposturile
publice;
u) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine
animală - orice unitate definită ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) şi j) din Ordonanţa
Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine
animală, aprobată cu modificări prin Legea nr.73/2006, cu modificările ulterioare.

Capitolul II
Atributii, drepturi si obligatii
Sectiunea 1
Atributiile, drepturile si obligatiile Consiliului Local al Municipiului Campina
ART.4. In temeiul OUG 155/2001 modificata prin Legea nr. 258/2013,
Consiliul Loclal al Municipiului Campina infinteaza, organizeaza si reglementeaza la
nivelul unitatii administrativ teritoriale Campina Serviciul public pentru gestionarea
cainilor fara stapan care va actiona in interesul comunitatii locale.
ART. 5. Consiliul Local al Municipiului Campina actioneaza in numele si in
interesul comunitatii locale pe care o reprezinta si raspunde in fata acesteia pentru
modul in care organizeaza, coordoneaza si controleaza Serviciul specializat pentru
gestionarea cainilor fara stapan, sens in care :
a) Adopta , in conditile legii, hotarari pentru infiintarea si functionarea la nivelul
Municipiului Campina a Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor
fara stapan;
b) Aproba documentele necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a
licitatiilor pentru concesionarea Serviciului public de gestionare a cainilor
fara stapan;
c) Aproba modelul de contract de concesionare a serviciului de catre operatorul
pentru gestionarea cainilor fara stapan;
d) Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului specializat
pentru gestionarea cainilor fara stapan;
e) La propunerea executivului, aproba preturile, tarifele si taxele cu care se
opereaza in gestionarea cainilor fara stapan
f) Incuviinteaza Planul de actiune sau Strategia intocmite de operatorul
Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan;

g) Verifica prin intermediul comisiilor speciale de analiza si verificare aprobate
prin HCL, modul cum sunt indeplinite hotararile in domeniul gestionarii
cainilor fara stapan;
h) Cu prilejul intalnirilor informeaza cetatenii Municipiului Campina cu privire
la indeplinirea politicilor de gestionare a cainilor fara stapan pe raza localitatii;
i) Indeplineste alte atributiuni prevazute de actele normative in vigoare care
privesc gestionarea cainilor si protectia animalelor.
Sectiunea 2
Atributiile, drepturile si obligatiile Autoritatilor administratiei publice locale ale
Municipiului Campina
ART.6. (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân isi
desfasoara activitatea sub autoritatea Consiliului local si in coordonarea Primarului
Municipiului Campina care prin intermediul aparatului de specialitate asigura
inspectia si controlul activitatii acestuia, urmareste realizarea strategiilor in domeniul
de activitate pe plan local si raspunde pentru indeplinirea acesteia.
(2) Primarul Municipiului Campina va dispune pentru fiecare serviciu si
compartiment de specialitate implicat, sarcini concrete specifice, menite sa contribuie
la functionarea corecta a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan;
(3) Pentru indeplinirea sarcinilor curente ale Serviciului specializat pentru
gestionarea cainilor fara stapan, Primarul Municipiului Campina va desemna din
cadrul institutiei persoana imputernicita cu atributiuni in acest domeniu ale carei
drepturi,obligatii si responsabilitati sunt prevazute in prezentul regulament;
(4) Persoana imputernicita cu atributiuni in domeniul gestionarii cainilor
fara stapan are urmatoarele atributiuni, drepturi si obligatii:
(a) realizeaza o temeinica pregatire in domeniu prin insusirea continutului
actelor normative, studiul literaturii de specialitate, insusirea experientei,
documentarea si schimbul de informatii cu servicii similare din tara si strainatate;
(b) primeste corespondenta specifica si intocmeste proiecte de raspuns si
propuneri de solutii pentru rezolvarea evenimentelor, cazurilor aparute, a cererilor
sesizarilor si reclamatiilor;
(c) impreuna cu celelalte servicii si compartimente din primarie acorda
sprijinul de specialitate pentru elaborarea studiului de oportunitate, caietului de
sarcini si a celorlalte documente necesare desfasurarea licitatiei in vederea
concesionarii Serviciului operatorului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina;
(d) periodic controleaza activitatea operatorului serviciului de gestionare a
cainilor fara stapan impreuna cu angajati ai celorlalte compartimente implicate ,
modul cum sunt duse la indeplinire hotararile Consiliului local si respectarea
normelor in domeniul gestionarii cainilor fara stapan de pe raza Municipiului
Campina;
(e) trimestrial si ori de cate ori este nevoie prezinta Primarului informari cu
privire la constatarile facute in domeniu, masurile intreprinse si face propuneri de
solutionare a cazurilor aparute;
(f) primeste de la operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara
stapan din Municipiul Campina propunerile de modificare a tarifelor, taxelor si le
prezinta Primarului spre analiza si Consiliului local pentru adoptarea unor hotarari;

(g) semestrial prezinta rapoarte in fata Consiliului Local Campina asupra
modului de indeplinire a hotararilor in domeniu cat si a activitatii privind gestionarea
cainilor fara stapan din Municipiul Campina;
(h) la propunerea operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara
stapan aproba cazurile de eutanasiere a cainilor precum si cazurile de prelungire a
cazarii cainilor in adapost;
(i) indeplineste alte atributiuni si sarcini prevazute de actele normative ori
dispuse de Consiliul Local si de conducerea primariei.
(j) Controleaza activitatea operatorului Serviciului de gestionare a cainilor
fara stapan, impreuna cu persoanele desemnate de Primarul Municipiului Campina.
Controlul se efecueaza in asa fel incat sa nu interfereze sau sa se suprapuna peste
controlul efectuat de alte autoritati abilitate in domeniu (ex: DSV, Ministerul de
Interne, etc.).
Sectiunea 3
Atributiiile drepturile si obligatiile operatorului Serviciului public
pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina
ART.7. (1) Drepturile operatorului Serviciului public pentru gestionare a
câinilor fără stăpân stabilite de lege se inscriu in prezentul regulament al Serviciului
public de gestionare a câinilor fără stăpân si in contractul de delegare a gestiunii,
urmarindu-se asigurarea si mentinerea echilibrului contractual pe toata durata de
derulare a acestuia.
(2) Operatorul Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân,
indiferent de forma de organizare si/sau de forma de proprietate, are calitatea de
autoritate contractanta.
ART.8. Operatorul Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân
are urmatoarele drepturi:
a) să incaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzator cantitatii si
calitatii acestora;
b) să propuna autoritatilor administratiei publice locale ajustarea periodica a
preturilor si a tarifelor, in functie de influentele intervenite in costurile de operare sau
in functie de reglementarile legale in vigoare, in baza unei fundamentari.
c) sa incheie protocoale cu asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor.
ART.9. Operatorul Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân
are fata de beneficiar urmatoarele obligatii:
a) să captureze numai cainii de pe domeniul public şi privat al Municipiului
Câmpina;
b) să incheie contracte de adoptie la distanta si cazare a cainilor, cu persoane
fizice sau asociatii si fundatii in cazul in care exista spatiu disponibil.
c) să respecte indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local prin
prezentul regulament;
d) să furnizeze Primariei Municpiului Campina si Consiliului local
informatiile solicitate si să asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si
evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului, in conformitate cu clauzele
contractului de delegare a gestiunii si prevederile legale in vigoare;
f) să puna in aplicare metode performante de management, care să conduca la
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale

prevazute de normele legale in vigoare pentru achizitiile publice de lucrari, bunuri si
servicii;
g) să asigure finantarea pregatirii si perfectionarii profesionale a propriilor
salariati.
h) să tina un registru special vizat de medicul veterinar si care va contine: data
capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului,
numarul de câini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, substanta utilizata si numele
persoanei care realizeaza eutanasierea, numarul de tatuaj, nr. fisei de adoptie, data
vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predarii cadavrelor, la unitatile de
neutralizare a deseurilor de origine animala, precum si persoanele care au
instrumentat manoperele respective.
i) să permita accesul reprezentantilor asociatiilor si fundatiilor pentru
protectia animalelor la operatiile de capturare, adapostire, vaccinare, deparazitare,
adoptie si eutanasiere, in cazul in care acestia o solicita, dar pe baza unui program
aprobat de imputernicitul Primariei.
j) să comunice lunar la Directiei sanitar veterinare judeteana numarul de câini
inregistrati si numarul microcipului conform legislatiei in domeniu.
k) sa tina legatura permanent cu fundatiile si asociatiile de protectia
animalelor precum si cu unitatile medical veterinare de pe raza municipiului.
l) sa plateasca utilitățile și taxa de folosință a imobilelor (teren și construcții),
datorată și calculată conform prevederilor Codului fiscal – Legea nr.227/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
m) sa permita accesul publicului în adăpostul public, în baza unui program
stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în
intervalul orar 10,00-18,00.
Sectiunea 4
Drepturile si obligatiile beneficiarilor
ART.10. Beneficiarii Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân
au urmatoarele drepturi:
a) acces neingradit la informatiile publice privind serviciul public de
gestionare a câinilor fără stăpân;
b) garantarea accesului si dreptului de a beneficia de Serviciul public de
gestionare a câinilor fără stăpân pe raza administrativ - teritorială;
c) de a beneficia de prevederile hotararilor si dispozitiilor cu privire la
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân;
ART.11. Beneficiarii Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân
au urmatoarele obligatii:
a) să respecte clauzele contractului de prestare si să isi achite obligatiile de
plata in conformitate cu prevederile acestora;
b) să achite sumele reprezentand contravaloarea serviciilor facturate, in
termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;
c) să plateasca dobanzi si penalitati de intarziere egale cu cele stabilite pentru
neplata obligatiilor fata de bugetul de stat, in cazul in care contravin precizarilor de la
lit. b);

d) să respecte prevederile regulamentului serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân, in caz contrar fiind pasibili de a fi penalizati sau, in anumite
cazuri, să li se sisteze serviciul prestat.
e) in cazul donatiei au obligatia de a respecta prevederile actului de donatie
precum si a legislatiei nationale si locale din domeniu.
f) in cazul adoptiei va achita contravaloarea cheltuielilor medicale si cele de
intretinere stabilite in urma licitatiei organizate pentru desfasurarea activitatii
Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân.

Capitolul III
Organizarea si functionarea Serviciului public pentu gestionarea
cainilor fără stăpân din Municipiul Câmpina
ART.12. Serviciul public pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina urmareste asigurarea securitatii si climatului de siguranta pe raza
localitatii prin reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii si
bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa
comuna, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor
pierduti, reducerea aparitiei rabiei si a altor boli, reducerea riscului asupra sanatatii
locuitorilor, precum si prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor.
ART.13. Functionarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără
stăpân se va face in conditii de transparenta prin consultarea cu utilizatorii si
asociatiile lor reprezentative, precum si cu organizatiile si asociatiile de protecţia
animalelor.
ART.14. (1) Administrarea si exploatarea Serviciului public pentru
gestionarea câinilor fără stăpân se face prin intermediul operatorului autorizat de
catre Consiliul local, in baza unui contract de concesionare a serviciului.
(2) Operatorul prevazut la alin. (1) va avea o structura dimensionata in
functie de specificul municipiului Campina (suprafata si nr. locuitori) si va avea
incadrati specialisti in domeniul medico-veterinar, financiar-contabil şi administrativ.
ART.15. Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina se va organiza astfel incat sa poata desfasura, in
conformitate cu prevederile prezentului regulament urmatoarele misiuni;
g) capturarea cainilor fara stapan;
h) transportul cainilor capturati in adapost;
i) adapostirea, hranirea, examinarea medicala, deparazitarea, vaccinarea,
sterilizarea si controlul bolilor cainilor din adaposturi cu respectarea
normelor si masurilor sanitar- veterinare in vigoare;
j) identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan apeland, daca este cazul si la
serviciile medicilor veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii;
k) eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici si incurabili ori
care nu au fost revendicati sau adoptati in conditiile si in termenele stabilite
prin lege si prezentul regulament;
l) facilitarea revendicarii si adoptiilor.
ART. 16.(1) In termen de 60 de zile de la semnarea contractului de
concesiune operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din
municpiul Campina este obligat sa intocmeasca un Plan de actiune cu termene si

responsabilitati pentru concretizarea actiunilor si activitatilor care urmeaza sa le
desfasoare in vederea cresterii calitatii gestionarii cainilor din zona de competenta. In
termenul mentionat documentul va fi prezentat imputernicitului din cadrul primariei
municipiului Campina si va fi insusit de Consiliul local.
(2) Planul de actiune va contine cel putin urmatoarele elemente :
a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafata, numar de locuitori;
b) evaluarea numarului de caini fara stapan sterilizati si nesterilizati
de pe raza teritoriului;
c) prezentarea resurselor materiale necesare (numarul mijloacelor de
transport, si capacitatea acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea
de cazare alocata pentru cainii adoptati la distanta);
d) prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport,
personal pentru capturare, personal pentru ingrijire) ;
e) prezentarea actiunilor care vor fi intreprinse ;
f) planificarea actiunilor (graficul anual al actiunilor, defalcat pe luni) ;
g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de caini fara
stapan;
h) termene precise pentru aplicarea masurilor ;
i) termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza
teritoriului care trebuie efectuata semestrial.
ART. 17. Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina va gestiona baza de date organizata la nivelul localitatii si
va tine evidenta cainilor fara stapani capturati pe raza municipiului in, registrul de
evidenta a cainilor fara stapan infiintat la nivelul serviciului precum si registrele de
specialitate si evidentele prevazute in prezentul regulament.
ART. 18. Operatorul asigura incadrarea in Serviciul public pentru gestionarea
cainilor fara stapan din Municipiul Campina, a cel putin un tehnician veterinar
pentru evidenta si supraveghere iar identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan
se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de libera practica, angajat cu contract
individual de muncă sau prin contract de prestări servicii/colaborare cu un medic
veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii.
ART. 19. Personalul veterinar incadrat in Serviciul public pentru gestionarea
cainilor fara stapan din Municipiul Campina are urmatoarele competente :
a) supravegherea animalelor capturate si adapostite ;
b) colecteaza documentele intocmite de personalul implicat in
capturarea, manipularea si transportul cainilor ;
c) inregistreaza cainii fara stapan, utilizand formularul individual de
capturare al carui model care este prevazut in Anexa 5 al
prezentului regulament.
ART.20. Operatorul este obligat ca in termen de 7 de zile de la semnarea
contractului de concesiune sa contracteze servicii veterinare pentru activitatile
specifice prevazute de legislatia in domeniu.
ART.21.Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina este obligat sa asigure personal care sa deserveasca
permanent adapostul public pentru cainii fara stapan in vederea supravegherii
cainilor, pentru hranirea si adaparea acestora cat si pentru curatenia si igienizarea
habitatelor astfel incat acesta sa indeplineasca cerintele prevazute in Anexele 1 si 2
din prezentul regulament.

ART.22.Serviciul public pentru gestionarea cainilor fara stapan are obligatia sa asigu
tuturor cainilor din adapostul public, conditii de cazare, hrana, si apa in cantitati suficiente,
posibilitate de miscare suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu
pervederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor cu modificarile si completarile
ulterioare si cu prevederile din Anexa 1 si Anexa 2 din prezentul regulament.
ART.23. Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina are obligatia sa comunice lunar la Directia Sanitar
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova numarul de caini inregistrati si
numarul de microcipuri.
ART. 24. Operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara
stapan poate incheia parteneriate cu asociatiile si fundatiile pentru protectia
animalelor, interesate de promovarea adoptiilor.

Capitolul IV
Capturarea si transportul spre adapost al cainilor fara stapan
din Municipiul Campina
ART. 25. (1)Activitatea de capturare a cainilor fara stapan din Municipiul
Campina de catre operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara
stapan se efectueaza;
a) in tot cursul anului conform, programului de activitate;
b) la sesizarile facute de cetateni (scris sau telefonic la nr….. despre
existenta cainilor fara stapan ori despre cazurile de agresiuni;
c) la solicitarea organelor de ordine (politie, jandarmerie);
(2) Pentru actiunile de capturare a cainilor, personalul de operare va fi
dotat cu echipamente de lucru si dispozitive speciale prevazute in Anexa nr 2. din
prezentul regulament.
(3) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
asigura solutionarea cazurilor ce fac obiectul sesizarii in ordinea data de gravitatea
situatiei reclamate cat si de activitatile aflate in desfasurare
ART.26. (1).Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina va captura cainii in urmatoarea ordine :
a) cainii care circula liberi, fara insotitor, in preajma scolilor, gradinitelor,
locurilor de joaca pentru copii, parcuri, piete publice ;
b) cainii care circula liberi, fara insotitor, in toate locurile publice altele
decat cele prevazute la lit a) ;
c) cainii care circula liberi, fara insotitor, in zonele periferice ale localitatii
(2) Capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in
autovehicule precum si transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din
Anexa nr. 2 a prezentului regulament.
(3) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina va asigura mijloacele de transport destinate cainilor fara
stapan care vor fi vizibil marcate cu denumirea » SERVICIUL PUBLIC PENTRU
GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL CAMPINAOPERATOR……………. » cu numarul de telefon. Mijloacele de transport vor fi
astfel construite incat sa asigure o buna ventilatie, vor fi dotate cu custi individuale
fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei.

(4) Personalul operatorului serviciului public pentru gestionarea
cainilor fara stapan care participa la aceste operatiuni trebuie sa fie bine instruit si sa
respecte normele specifice de protectie a muncii.
(5) Imobilizarea cainilor fara stapan, prin administrarea de la distanta a
unor substante stupefiante si psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor,
trebuie efectuata sub stricta supraveghere a medicului veterinar de libera practica,
incadrat al operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina
(6) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope pentru
imobilizarea cainilor fara stapan va fi efectuata numai cu respectarea prevederilor
legale in vigoare si a prevederilor prezentului regulament.
(7) Este interzisa mutarea cainilor fara stapan din zona in care se afla
in alta zona.
ART.27. Capturarea, manipularea, incarcarea in autovehicule a cainilor fara
stapan si transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la
prezentul regulament, a prevederilor Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor
cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art.3 din Regulamentul (CE)
nr. 1/2005 si Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul
transportului precum si a normelor metodologice de aplicare a Legii 205/2004.
ART. 28. In timpul capturarii, manipularii, incarcarii in autovehicule si
transportului cainilor fara stapan se vor respecta urmatoarele reguli :
a) capturarea câinilor fara stapan:
- se va face de catre personalul angajat al operatorului, care trebuie să fie
format din persoane instruite in acest sens;
- nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal, iar persoanele care
captureaza câinii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic;
- persoanele care captureaza câinii vor lucra in echipe de cate doi plus soferul
mijlocului de transport si vor purta echipamentul de protectie adecvat;
- personalul calificat poate captura câinii si cu crose speciale sau cu plase.
Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, avand la
capat o bucla care poate să gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui,
pentru a permite persoanei calificate să tina cainele la distanta si sa-l poata manipula.
Bucla trebuie fixata la largimea dorita, pentru a evita strangularea animalului,
mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de
urgenta sau atunci cand este pus in cuşca. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu
ajutorul custilor capcana, in care se introduce mancare si care sunt dotate cu usi
mobile care cad dupa intrarea animalului in cuşca sau mai pot fi capturati cu
sarbacane si arme neletale cu injectie, incarcate cu substante imobilizante
- câinii foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati,
pot fi imobilizati cu ajutorul armelor pentru captura cu săgeata care utilizeaza gazul
carbonic comprimat sau cu cartuse cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau
săgeti care permit injectarea cu produse imobilizante;
- pentru imobilizare se vor utiliza numai substante aprobate de organele sanitar
veterinare, prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescriptiilor
medicale, ea fiind putin periculoasă pentru trecatori; poate fi utilizata si orice alta
asociere de produse autorizate cu respectarea legislatiei in vigoare;
- este interzisă utilizarea armelor pentru capturarea puilor de caine, acestia
putand fi raniti grav;

b) transportarea acestora la adapostul public de gestionare a câinilor fără
stăpân cu respectarea urmatoarelor:
- autovehiculele de transport trebuie să ofere animalelor siguranta, securitate,
protectie impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata;
- custile pentru transportul câinilor vor fi alese in functie de talia animalului,
ele trebuind să fie mai lungi decat corpul animalului;
- pentru animalele moarte, respectiv bolnave vor exista custi separate;
- autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de
gestionare a câinilor fara stapan si cu nr. de telefon;
- autovehiculele trebuie să fie dotate cu urmatorul echipament: plasă, scara,
custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusă de prim
ajutor;
- soferii autovehiculelor trebuie să fie instruiti, să acorde ajutor animalelor
bolnave;
- se interzice efectuarea eutanasiei in autovehiculele de transport pentru câini;
c) Eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru
asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor, daca fac dovada ca poseda
adaposturi amenajate conform normelor prezentului regulament si daca au asigurata
asistenta medicala veterinara calificata si autorizata. Inainte de eliberare câinii vor fi
sterilizati, vaccinati antirabic si microcipati.
ART. 29. Imediat dupa capturarea cainilor fara stapan personalul specializat al
operatorului trebuie sa completeze formularul individual de capturare conform
modelului din Anexa nr. 5 la prezentul regulament.

Capitolul V
Adapostirea si adapostul cainilor fara stapan din Municipiul Câmpina
ART.30.( 1) Cainii fara stapan capturati in Municipiul Campina vor fi
transportati in adapostul amenajat situat pe str. Fabricii F.N din Campina, unde vor fi
cazati cu respectarea normelor legale in vigoare si a prevederilior prezentului
regulament.
(2) Adapostul public este administrat de……………….in calitate de
operator al Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina.
(3) Cazarea câinilor se va face in adapostul public de gestionare a
câinilor fără stăpân care trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinte:
-să permita cazarea câinilor in custi separate pentru a reduce stresul asupra lor
si pentru a putea controla bolile;
- câinii vor fi separati dupa urmatoarele criterii:
a) stare de sănatate
b) varsta
c) sex
d) grad de agresivitate
- pardoselile vor fi executate din ciment ce va permite o curatare si
dezinfectare usoara, iar pentru a evita baltirea apei in exces vor fi inclinate spre o
retea de canalizare;
- peretii dintre custi trebuie să aiba cel putin 185 cm inaltime, trebuie să
impiedice scurgerea apelor si dejectiilor de la o cuşca la alta;

- peretii custilor vor fi confectionati din unul din urmatoarele materiale:
caramida tencuita si vopsita; metal incastrat in beton; beton; plasă de sărma.
- custile exterioare pot fi confectionate din plasă pe stalpi metalici sau din
lemn;
- adapostul trebuie să aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru
depozitarea incarcaturii de deseuri zilnice;
- custile exterioare vor fi acoperite;
(4) Adapostirea câinilor in cadrul adapostului public de gestionare a
câinilor fără stăpân se va face dupa cum urmeaza:
- in custi individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni (Lxl):
a) pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm
b) pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm
c) pentru câini de talie mica: 91 cm x 122 cm
d) custile comune nu trebuie să adaposteasca mai mult de 4 câini pe o
suprafata de 6,5 mp
- locurile imprejmuite trebuie să aiba urmatoarele dotari:
- să existe apa potabila in permanenta,
- vasele pentru alimentare să fie curate si dezinfectate zilnic si
intotdeauna inaintea aducerii unui nou animal in cuşca,
- vasele pentru alimentare să fie asezate astfel incat câinii să nu poata
urina sau defeca in ele si să poata fi curatate si dezinfectate usor,
- daca spatiile nu sunt incalzite, se pun obligatoriu scanduri pentru
odihna si culcusuri.
e) preluarea, inregistrarea, consultarea si trierea câinilor adusi in centru se
face intr-un spatiu destinat acestei activitati, suficient de spatios si igienizat astfel
incat să asigure spatiul necesar pentru miscarea personalului, a persoanelor care vin
pentru adoptii.
f) tratarea câinilor se va face intr-un spatiu cu destinatia de chirurgie sau in
mai multe spatii functie de capacitatea centrului, care vor respecta normele sanitarveterinare in vigoare. In aceste săli se vor efectua interventiile chirurgicale de
sterilizare a animalelor, precum si eutanasierea.
g) controlul bolilor se efectueaza zilnic, fiecarui animal din centru, orice
eveniment medical va fi inregistrat in fisă individuala si in registrul central.
Examinarea se va face de medicul veterinar al centrului sau, in lipsa acestuia, de catre
tehnicianul veterinar. Personalul centrului va fi instruit să recunoasca semnele de
boala si sa le aduca la cunostinta personalului veterinar.
h) hranirea câinilor in centru se face pe durata vietii dupa cum urmeaza:
- cateii in varsta de 6-12 săptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, câinii in varsta
de peste 12 săptamani vor fi hraniti de doua ori pe zi, iar câinii de peste un an vor fi
hraniti o data pe zi.
- hrana trebuie să respecte normele si conditiile sanitar veterinare.
i) întretinerea curateniei se face prin curatirea, spalarea si dezinfectia fiecarei
custi sau boxe, operatii efectuate zilnic si inainte de intrarea unui nou animal. Se va
avea in vedere ca pe perioada efectuarii curateniei apa si dezinfectantul să nu vina in
contact cu animalele.
j) eutanasierea câinilor de catre personal specializat al Serviciului public
public de gestionare a câinilor fără stăpân, se va efectua de catre un medic veterinar
cu substantele prevazute de legislatia in vigoare si prin procedeele acceptate de
normele sanitar veterinare, cu obligatia ca procedeele si substantele utilizate să nu

provoace chinuirea animalelor. Se eutanasieaza prima data câinii batrani, bolnavi
cronici, bolnavi incurabili si cei cu comportament agresiv. Aceasta operatie se va face
doar de catre medici veterinari care poseda atestatul de libera practica eliberat de
Colegiul medicilor veterinari, fiind strict interzisă oricarei alte persoane neautorizate.
k) asigurarea adaposturilor temporare pentru câini se face cu avizul serviciului
de specialitate sanitar-veterinar, unde pot fi cazati contra cost câini ce au stapan.
l) asigurarea de spatiu pentru eutanasiere si depozitarea cadavrelor in
vederea transportului la incinerator. Aceste spatii nu sunt deschise vizitarii de catre
persoanele straine.
ART.31. In adapostul public vor fi cazati cainii fara stapan capturati in
exclusivitate de pe teritoriul Municipiul Campina.
ART.32. Adapostul public din Municipiul Campina va tine registre speciale
vizate de medicul veterinar de libera practica, in care se mentioneaza urmatoarele:
data capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale
animalului, numarul de caini prinsi, revendicati, adoptati, returnati,si eutanasiati,
motivul eutanasierii, substanta utilizata la eutanasiere si numele persoanei care a
realizat operatiunea, numarul de microcip numarul fisei de adapost, data deparazitarii,
data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predarii cadavrelor la societatea care
executa incinerarea precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.
ART. 33. (1) La intrarea in adapost operatorul Serviciului pentru gestionarea
cainilor fara stapan din Municipiul Campina prin personalul veterinr, preia fisele
individuale de la echipajele care au realizat capturarea si transportul cainilor, verifica
daca acestia sunt identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii
(microcip) si inregistreaza informatiile minime in Registrul de evidenta a cainilor fara
stapan, conform Anexei nr. 8 din prezentul regulament.
(2) Dupa inregistrare, cainii fara stapan sunt examinati medical de catre
medicul veterinar incadrat ia Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina, deparazitati si vaccinati.
(3) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina este obligat ca la intrarea in adapost, fiecare caine sa primeasca
un numar unic de identificare, reprezentat de numarul de ordine din registrul de
intrare in adapost daca acesta se tine pe suport de hartie, respectiv numarul generat de
sistem in cazul registrelor electronice. Acest numar de inregistrare se aloca si in cazul
in care cainele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului,
crotaliei, medalionului inscriptionat .Numarul unic de identificare va fi mentionat in
formularele prevazute la Anexa nr. 8 si Anexa nr.9 din prezentul regulament.
ART.34. La intrare in adapost operatorul Serviciului pentru gestionarea
cainilor fara stapan din Municipiul Campina, prin medicul veterinar, dupa examinarea
cainilor, va proceda la recuperarea cainilor clinic sanatosi, cainilor cu boli usor
tratabile, neagresivi, fara diferente de sex, varsta, talie precum si a cainilor cu regim
special, care vor fi izolati de restul animalelor si adapostiti separat pentru a se evita
imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti caini.
ART.35. Adapostul din cadrul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara
stapan va detine un numar suficient de custi de izolare destinate cainilor bolnavi sau
raniti. Animalele bolnave sa ranite vor fi izolate in custi adecvate si ingrijite
corespunzator pe toata perioada cazarii. Nu se vor caza mai multi caini bolnavi in
aceeasi cusca.

ART.36.(1) Programul de lucru al adapostului public pentru caini fara stapan
din Municipiul Campina in relatiile cu publicul este de luni pana vineri in intervalul
orar 10.00 – 18.00, interval in care se asigura posibilitati de adoptie si revendicare.
(2) Accesul publicului in adapostul pentru cainii fara stapan din
Municipiul Campina in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale se asigura
doar in scop de documentare in vederea adoptiei sau revendicarii.
(3) Vizitatorii au dreptul sa fotografieze si sa filmeze cainii din
adapostul public din Municipiul Campina in conformitate cu ROI elaborat de catre
operator si numai in scopuri de adoptie;
ART.37. In custile comune din adapostul public din Municipiul Campina se
pot caza numai cainii fara stapan capturati din acelasi areal si introdusi in adapost in
aceiasi zi.
ART.38. La adapostirea cainilor fara stapan in adapostul public din Municipiul
Campina se interzic urmatoarele :
a) nerespectarea obligatiei de a hrani de 3 ori pe zi cateii cu varste intre 6 si 12
saptamani ;
b) nerespectarea obligatiei de a hrani de 2 ori pe zi cateii cu varste cuprinse
intre 12 saptamani si 12 luni ;
c) asigurarea unei cantitati insuficente de hrana sau de proasta calitate pentru
ceilalti caini ;
d) privarea cainilor bolnavi sau raniti de tratament medical corespunzator ;
e) cazarea catelelor cu pui in boxe cu alti caini maturi ;
f) cazarea cainilor fara separarea acestora potrivit criteriilor de talie si
agresivitate prevazute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament ;
g) adapostirea cainilor in tarcuri si custi in care podelele sunt acoperite cu
apa ;
h) aruncarea cu substante dezinfectante peste caini in timpul procesului de
curatare a boxelor.

Capitolul VI
Informarea populatiei in vederea revendicarii si
adoptiei cainilor fara stapan
ART.39. Operatorul Serviciului Public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina este obligat sa promoveze adoptia si revendicarea cainilor
fara stapan, sens in care va trebui sa informeze constant populatia din Municipiul
Campina cu privire la programul de functionare al adapostului public pentru cainii
fara stapan, asigurand transparenta si consultanta in matetrie, prin urmatoarele
actiuni:
a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adapostul public pentru
cainii fara stapan din Municipiul Campina, in spatiul pentru primirea vizitatorilor din
incinta adapostului, panouri care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
- data si locul capturarii fiecarui lot de caini precum si numarul custilor in
care aceste se gasesc adapostiti ;
- adresa adapostului, adresa de e-mail, precum si numerele de telefon ale
operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor din Municipiul Campina ;
- programul de vizitare a adapostului public si programul de revendicare si
adoptie a cainilor ;

b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile legate de
gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina;
c) organizarea periodica de targuri de adoptie a cainilor fara stapan din
Municipiul Campina.
ART.40.In cazul in care cainele fara stapan intrat in adapostul public din
Municipiul Campina este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit
legii, operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are urmatoarele
obligatii:
a)sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale
cainelui din Registrul de evidenta a cainilor cu stapan;
b)sa notifice proprietarul cainelui in termen de maxim 24 de ore, prin telefon,
e-mail sau prin alte mijloace in baza datelor din Registrul de evidenta a cainilor cu
stapan.
ART. 41.Proprietarul care constata disparitia cainelui sau careeste anuntat de
operator ca animalul se afla in custodia lor, are obligatia sa se prezinte la adapostul
public din Municipiul Campina sa revendice si sa preia cainele pe care il detine , in
termen de 7 zile de la data anuntului.
ART.42. In vederea recuperarii cainilor revendicati, proprietarii vor achita
contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in
cuantumul stabilit prin HCL. Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea
câinilor fără stăpân au obligaţia să înapoieze câinii revendicaţi imediat după
înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, potrivit programului de
lucru.

Capitolul VII
Revendicarea si adoptia
ART.43. In termen de 14 zile lucratoare cainii capturati si inregistrati in
evidentele adapostului public din Municipiul Campina pot fi revendicati sau adoptati
dupa cum urmeaza :
a) in primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii in evidentele
adapostului, cainii pot fi revendicati de catre proprietari ;
b) dupa expirarea termenului prevazut la lit.a) si pana la expirarea termenului
de 14 zile lucratoare cainii pot fi revendicati sau adoptati de catre persoane
fizice sau juridice din tara sau din strainatate, in conditiile prezentului
regulament ;
c) incredintarea cainilor spre revendicare si adoptie se face numai dupa ce
acestia au fost consultati de catre medicul veterinar de libera practica,
deparazitati, vaccinati antirabic, sterilizati si identificati prin microcipare
d) Revendicarea si adoptia cainilor din adapostul public din Municipiul
Campina de catre solicitanti se face numai pe baza unei declaratii
angajament, al carui model este prevazut in Anexa nr. 4 din prezentul
regulament.
Art.44. Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina are obligatia sa inapoieze cainii revendicati imediat dupa
inregistrarea si verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit programului de
lucru din adapost.

ART.45. Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are
obligatia sa se asigure ca adoptia cainilor din adapost se face cu respectarea
cumulativa a urmatoarelor conditii :
a) prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului din care sa rezulte
conditiile corespunzatoare de crestere si adapostire a cainilor ;
b) prezentarea de catre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru
cresterea si intretinerea cainilor ;
c) prezentarea de catre adoptator a acordului asociatiei de proprieteri sau
dupa caz, a vecinilor, in cazul adoptarii ;
d) inregistrarea imediat dupa adoptie a cainilor in Registru de evidenta a
cainilor cu stapan.
ART.46.(1) Revendicarea cainilor se poate face pe toata perioada de acces a
publicului in adapost si in toata perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a
cainelui fara stapan in adapostul public. In acest timp proprietarul are prioritate in fata
persoanelor care intentioneaza sa adopte acelasi caine, chiar si in cazul cand cererea
de adoptie este anterioara cererii de revendicare.
(2) Dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a cainelui in
adapostul public al al Municipiului Campina, in cazul in care cainele nerevendicat a
fost déjà adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la adoptator daca
dovedeste ca a fost in imposibilitete de a introduce cerere de revendicare in primele 7
zile lucratoare.
ART.47. Adoptia cainilor se face gratuit, pe baza declaratiei-angajament al
carui model este prevazut in Anexa nr. 4 din prezentul regulament. Cererile de
adoptie se adreseza operatorului Serviciului pentru gestiionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina si se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in
adapostul public, iar preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a
8-a zi lucratoare din momentul cazarii cainelui in adapost , daca acesta nu a fost
revendicat.
ART.48. In cazul in care cainele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat
pe proprietate privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada, pe care o prezinta
operatorului, a proprietatii sau posesiei unei suprafete de teren care sa permita
amplasarea unor padocuri sau a unor custi, cu respectarea prevederilor art.6 alin. (4)
si alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/ 2004.
Art.49. In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului,
acesta trebuie sa faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,50
metri patrati pentru fiecare caine adoptat, dovada care va fi prezentata operatorului
Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina.
Art.50. (1) Persoana care adopta un caine din adapostul public si il adaposteste
intr-un bloc de locuinte, care apartine unei asociatii de proprietari, acesta trebuie sa
prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan la momentul
depunerii cererii de adoptie, acordul asociatiei de proprietari si dupa caz, constructia
unui tarc inchis.
(2) In cazul in care persoana care adopta un caine si il adaposteste intr-un
imobil, altul decat blocul de locuinte prevazut la art 51, in care locuiesc mai multe
persoane, aceasta trebuie sa prezinte operatorului serviciului pentru gestionarea
cainilor fara stapan in momentul depunerii cererii de adoptie si acordul vecinilor.
Art.51. Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin
adaposturi, precum si persoanele fizice si juridice cu sediul sau domiciliul in
strainatate, care intentioneaza sa adaposteasca animalele adoptate din adapostul

public din municipiul Campina in afara tarii, sunt exceptate de la obligatia prezentarii
acordului vecinilor.

Capitolul VIII
Adoptia la distanta a cainilor fara stapan.
Prelungirea perioadei de stationare (cazare) in adapost a cainilor
nerevendicati si neadoptati direct și neadoptați la distanță
Art.52. Cainii fara stapan pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si
juridice din tara si strainatate, incepand cu a 8-a zi lucratoare de cazare, cu obligatia
platii cheltuielilor stabilite conf. Art 58 si 59 din prezentul regulament. Adoptia la
distanta conform prevederilor art. 3 lit.d din prezentul regulament, se realizeaza prin
completarea unei declaratii –angajament al carui model este prevazut in Anexa nr 6
din prezentul regulament. Formularul poate fi completat si semnat si in forma
electronica, fara a fi necesara prezenta adoptatorului.
Art. 53. Cainii adoptati la distanta vor ramane cazati in continuare in adapostul
Serviciului in custi rezervate special pentru aceasta categorie, sub ingrijirea si in
responsabilitatea operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Art.54. Pentru adoptarea cainilor la distanta operatorul serviciului are
urmatoarele obligatii:
a. sa identifice si sa inregistreaze cainii in Registrul de evidenta a cainilor cu
stapan;
b. sa procedeze la relocarea acestora in alte custi special destinate, dupa
deparazitare, vaccinare, sterilizare;
c. sa prelungeasca termenului de adapostire a cainilor adoptati pe durata
respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate prin declaratia
de adoptie la distanta;
d. sa instiinteze in termen de 2 zile lucratoare adoptatorul cu privire la
situatiile intervenite in starea de sanatate a cainelui adoptat.
Art.55. Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina are obligatia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta doar
pana la limita capacitatii de adapostire.
Art.56. Numarul cainilor adoptati la distanta cazati in adapostul Municipiului
Campina nu poate fi mai mare de o treime din numarul locurilor disponibile ale
acestuia.
Art.57. Persoanele care adopta la distanta caini fara stapan suporta toate
cheltuielile necesare pentru mentinerea acestora in adapostul public al Municipiului
Campina. Plata cheltuielilor de intretinere se face in avans pentru o perioada de cel
putin 30 de zile, cu exceptia tratamentului medical.
Art.58. Cheltuielile de intretinere in adapost pentru caini fara stapan adoptati la
distanta se stabilesc la propunerea operatorului, prin Hotarare a Consiliului Local
Campina. Suma ce vizeaza aceste cheltuieli se va calcula prin deviz estimativ,
luandu-se in calcul, costurile hranei uscate, medicamentelor de uz veterinar,
utilitatilor, cheltuielile materiale, precum si cheltuielile de personal.
Art.59. Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunostinta
adoptatorului la distanta de catre operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor
fara stapan inainte ca acestea sa fie efectuate. Decizia de a trata cainele si, implicit de
a suporta costurile aferente tratamentelor medicale apartine adoptatorului care trebuie

sa si-o exprime in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a acestora urmand sa
fie achitate in termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.
Art.60. Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina are obligatia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care
adopta la distanta numai pentru intretinerea si dupa caz, tratarea cainilor adoptati prin
aceasta procedura.
Art.61.Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru o
perioada de 14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de
adoptie la distanta, sau daca acesta nu comunica decizia de a trata cainele si, implicit,
de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale, in termenul prevazut de 5 zile
de la finalizarea tratamentului.
Art.62. Pe timpul cazarii in adapostul public din Municipiul Campina, cainii
fara stapan adoptati la distanta pot fi preluati oricand de catre adoptator sau pot fi
adoptati de alta persoana, in conditiile prezentului regulament, cu acordul
adoptatorului la distanta.
Art.63. Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul
Campina poate prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare, pentru cainii
care nu au fost revendicati, adoptati sau adoptati la distanta, daca exista spatii
suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor.
Art.64. Prelungirea termenului de cazare a animalelor in adapostul public din
Municipiul Campina se face printr-o decizie a imputernicitului primarului
Municipiului Campina, pentru fiecare caine in parte.

Capitolul IX
Participarea asociatiilor si fundatiiloar pentru protectia animalelor la
activitatile de capturare, adapostire, vaccinare, sterilizare,
deparazitare si revendicare - adoptie a cainilor fara stapan din
Municipiul Campina
Art.65.(1) Asociatile si fundatiile pentru protectia animalelor interesate,
participa prin reprezentantii acestora, la actiunile de capturare, adapostire,
deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan,
efectuate de catre Serviciul pentru gestionatrea cainilor fara stapan din Municipiul
Campina, in baza uui solicitari scrise.
(2) Operatorul serviciului inregistreaza solicitarile asociatiilor si
fundatiilor pentru protectia animalelor stabileste locul si intervalul orar pentru
participarea la actiunile prevazute la alin.(1).
(3) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor
care participa la examinarea medicala sau la alte activitati trebuie sa aiba studii de
specialitate in acest domeniu.
(4) Operatorul servicului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiului Campina este obligat sa comunice
prin mijloace electronice,
informatiile cu privire la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare,
sterilizare, si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan, asociatiilor si fundatiilor
pentru protectia animalelor inregistrate, care au solicitat participarea la actiunile
prevazute la alin.(1).
(5) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor
care participa la activitatile prevazute la alin.(1)au obligatia de a nu perturba buna

desfasurare a activitatilor respective, in cazul in care se constata acest aspect, vor fi
sanctionati conform reglementarilor in domeniu.

Capitolul X
Examinarea medicala a cainilor fara stapan
Art.66. Cainii fara stapan cu semne clinice de boala sunt inregistrati si
examinati medical cu prioritate la sosirea in adapostul public din Municipiul
Campina. Evaluarea starii de sanatate a cainilor fara stapan cazati in adapostul public
se face periodic si ori de cate ori este nevoie.
Art.67. Medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii,
incadrat al Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina
trebuie sa evalueze starea generala de sanatate a cainilor cazati in adapostul public si
sa prezinte lunar informari pe aceasta linie persoanei imputernicite din primarie.
Art.68. Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan este
obligat sa asigure ca documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale,
precum si rezultatele respectivelor examene sa fie arhivate impreuna cu fisa de
observatie si pastrate cel putin 3 ani.
Art.69. Cainii bolnavi incurabil sunt eutanasiati in termen de 48 ore de la
stabilirea diagnosticului, daca nu sunt adoptati in aceasta perioada.
Art.70. Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor
interesate pot participa la examenul medical al cainilor cu conditia sa aiba pregatire in
acest sens si, in baza unei solicitari scrise adresate operatorului.

Capitolul XI
Sterilizarea cainilor fara stapan
Art.71.(1) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are
obligatia sa sterilizeze cainii de rasa comuna sau metisii acestora precum si femelele
gestante care sunt revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost.
(2) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau
mentinute in adapost se va realiza cu prioritate.
(3) Sterilizarea cainilor fara stapan de rasa comuna sau metisii acestora
revendicati adoptati sau mentinuti in adapostul public al Municipiului Campina se va
realiza in conformitate cu legislatia in domeniu.
(4) Efectuarea operatiunii de sterilizare trebuie consemnata de catre
medicul veterinar incadrat de Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara
stapan, in carnetele de sanatate ale cainilor si in Registrul de evidenta a cainilor cu
stapan.
(5) Este interzisa sterilizarea cainilor de rasa comuna sau metisilor a
caror stare de sanatate nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum si
a cainilor utilitari.
(6) Motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare trebuie
mentionate de medicul veterinar incadrat de Operatorul Serviciului pentru gestionare
a cainilor fara stapan, in carnetul de sanatate al cainelui si in Registrul de evidenta al
cainilior cu stapan.

Capitolul XII
Eutanasierea cainilor fara stapan si neutralizarea cadavrelor acestora
Art.72.(1) Cainii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical
efectuat pot fi eutanasiati in conditiile prevazute in prezentul regulament . In acest
sens animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, in urma unui examen medical ,
efectuat de medical veterinar incadrat la Serviciul pentru gestionarea cainilor fara
stapan din Municipiul Campina, examen la care pot asista si reprezentanti din partea
organizatiilor neguvernamentale pentru protectia animalelor, in baza fisei de
observatie, vor putea fi eutanasiati de indata.
(2) In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este
identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.
(3) Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de
boali incurabile inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea lor
in adapost.
Art.73. (1) Caini nerevendicati, neadoptati sau mentinuti in adapost pot fi
eutanasiati , in baza unei decizii emise de catre persoana imputernicita in acest sens
de catre primarul Municipiului Campina in termenul stabilit prin aceasta decizie in
conformitate cu legislatia in domeniu. Termenul va fi stabilit avandu-se in vedere
capacitatea de cazare si disponibilitatile bugetare. Acest termen poate fi modificat
motivat.
(2) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare caine in parte, dupa
ce s-a constatat ca au fost parcurse toate etapele prevazute de prezentul regulament.
(3) Pana la indeplinirea procedurii de eutanasiere, cainii pot fi
revendicati sau adoptati.
(4) Decizia de eutanasiere a cainilor care nu au fost adoptati, adoptati
la distanta sau mentinuti in adapost dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de
la cazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre persoana imputernicita de
catre primarul Municipiului Campina a unui formular special al carui model este
prevazut la Anexa nr 7 la prezentul regulament.
(5) Imputernicitul primarului emite decizia de eutanasiere exclusiv
pentru cainii fara stapan capturati de pe raza Municipiului Campina si cazati in
adapostul public.
(6) Eutanasierea cainilor este efectuata numai de catre medicul
veterinar de libera practica, incadrat de Operatorul serviciului pentru gestionarea
cainilor fara stapan din Municipiul Campina.
Art.74. (1) Colegiul medicilor Veterinari intocmeste liste ale medicilor
veterinari de libera practica organizati in conditile legii, care pot asista la procedurile
de eutanasiere. Listele in cauza, vor fi intocmite si postate pe site-ul Web al colegiului
Medicilor veterinari din judetul Prahova.
Art.75. Adapostul public din Municipiul Campina va fi dotat cu o sala de
chirurgie cu respectarea normelor sanitar veterinare in vigoare, sala in care se vor
desfasura interventiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum si eutanasierea.
Art.76. Eutanasierea cainilor se face conform ghidului pentru eutanasierea
animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu
recomandarile Organizatiei Mondiale pentru Sanatatea Animalelor cu respectarea
prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru
protectia animalelor de companie.

Art.77. (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau
colectate de pe străzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind
subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate
consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament
privind subprodusele de origine animală) şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea
documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a
deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are
obligatia sa incheie un contract cu o unitate autorizata sanitar-veterinar pentru
ecarisare/neutralizare a cadavrelor.

Capitolul XIII
Evidentele obligatorii
Art.78. (1) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina are obligatia ca la sediul adapostului public pentru cainii fara
stapan din Municipiul Campina sa tina o evidenta a tuturor tratamentelor medicale
efectuate si a numarului de animale moarte.
(2) In registrele speciale,vizate de medical veterinar incadrat la
operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina
trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele date: numarul unic de identificare,
data si ora capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicele individuale ale
animalului, numarul de caini fara stapan prinsi, revendicati, adoptati, mentinuti in
adapost, adoptati la distanta , eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata
pentru eutanasiere, numele persoanei care a realizat eutanasierea, numarul de
identificare, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice,
data sterilizarii, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.
Art.79. Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina este obligat sa asigure la sediul adapostului public existent
urmatoarelor evidente: Registru consum medicamente, registru imunologic, registru
consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere si acte de
dezinfectie.
Art.80. Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
municipiul Campina este obligat sa asigure respectarea prevederilor Ordinului
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar –Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor nr.80/2005 pentru aprobarea Normelor sanitar-veterinare si pentru
siguranta alimentelor privind intocmirea si pastrarea documentelor si evidentelor
veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animal.
Art.81. Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul campina are obligatia sa pastreze Registrul special si registrele de
evidenta pe o perioada de cel putin 3 ani si sa le puna la dispozitia autoritatilor
competente atunci cand se efectueaza inspectii si controale.

Art.82. Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina are obligatia sa raporteze trimestrial Directiei Sanitar Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Prahova, numarul de caini capturati,
revendicati, adoptati, adoptati la distantă, mentinuti in adapostul public si eutanasiati.
Art.83. Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din
Municipiul Campina are obligatia ca o data cu fiecare reevaluare a numarului de caini
fara stapan din localitate sa raporteze situatia la zi Directiei Sanitar Veterinara si
pentru siguranta Alimentelor a judetului Prahova.

Capitolul XIV
Finantarea operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara
stapan
Art.84. Finantarea cheltuielilor curente de functionare a serviciului pentru
gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina reprezentand cheltuieli cu
personalul, cheltuieli cu intretinerea si functionarea adapostului public, cheltuieli
privind activitatea de capturare si transport a cainilor, cheltuieli privind deparazitarea,
vaccinarea, sterilizarea, cazarea, eutanasierea, identificarea si inregistrarea tuturor
cainilor fara stapan de pe raza municipiului, se asigura de catre Consiliul Local al
Municipiului Campina prin alocarea fondurilor catre operatorul serviciului conform
tarifelor stabilite prin fundamentare.Activitatea Serviciului poate fi finantata si din
fonduri private sau fonduri nerambursabile.
Art.85.(1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente Serviciului,
reprezentand cheltuielile cu modernizarea adapostului, respectiv cu dotarea cu
mijloace de transport si dotari necesare capturarii si transportului cainilor fara stapan
se asigura de catre operator.
(2) Investitiile se realizeaza de catre operator numai cu acordul
concedentului.

Capitolul XV
Raspunderea juridica
Art.86. Contraventiile care vizeaza regimul juridic al Serviciului pentru
gestionarea cainilor fara stapan sunt cele din Legea nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor, republicată, modificata si completata si cele din H.G. nr. 1059/ 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân.
Art.87. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, orice activitati ce
au drept scop perturbarea sau blocarea desfasurarii normale a actiunilor intreprinse de
operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina
in conformitate cu prevederile legale.
Art.88. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de
catre persoanele imputernicite potrivit atributiunilor de serviciu din cadrul Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru siguranta Alimentelor, Ministerul Afacerilor
interne, precum si de Politia Locala a municipiului Campina.

Art.89. Constatarea contraventiilor prevazute la art.87 din prezentul
regulament se realizeaza de agentii constatatori din cadrul Politiei Locale a
Municipiului Campina.

Capitolul XVI
Dispozitii finale
Art.90. Dispozitiile prezentului Regulament sunt opozabile numai pe teritoriul
Municipiului Campina, Serviciului si operatorului Serviciului pentru gestionarea
cainilor fara stapan din Municipiul Campina precum si adapostului public al
Municipiului Campina.
Art.91. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia de a
raporta trimestrial direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţeană, numărul de câini capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă,
menţinuţi în adăpost şi eutanasiaţi.
Art.92. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, odată cu fiecare
reevaluare a numărului de câini fără stăpân de pe raza Municipiului, raportează
situaţia la zi direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor județeană.
Art.93. Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul Regulament.

Anexa nr.1
A. CAZAREA ANIMALELOR ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC DIN
MUNICIPIUL CAMPINA
1.Animalele din adapostul public din Municipiul Campina trebuie sa fie
separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.
2.Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:
a) stare de sănătate;
b) vârsta;
c) sex;
d) grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.
3.Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare,
pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie
făcute din material care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.
4.Pereţii dintre custi trebuie sa aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie sa
împiedice scurgerea apei şi a dejectiilor de la o cusca la alta.
5.Materialele utilizate pentru pereţii custilor pot fi următoarele:
a) cărămida tencuita şi vopsita;
b) metal incastrat în beton;
c) beton;
d) plasa de sârmă.
6.Deasupra pereţilor despartitori se pune o plasa de sârma cu înălţimea de 60 cm.
7.Custile exterioare pot fi confecţionate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.
8.Adapostul public trebuie sa aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru
depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de
alergare trebuie sa împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri
de alergari.
9.Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi
umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.
10.In toate zonele cu custi trebuie sa existe un mijloc de circulare a
aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre
care sa poată fi deschise.
11.Custile exterioare trebuie sa fie acoperite în mod obligatoriu. Toate
terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie sa fie
dotate cu gard şi porţi cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a
câinilor.
B.SPAŢIILE PENTRU ADĂPOSTIRE ŞI PENTRU INTERVENŢII
MEDICALE
DIN ADĂPOSTUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI
CAMPINA
1.Cuştile individuale trebuie să corespundă următoarelor
standarde minime:
a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;
b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;
c) pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;
d) cuştile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafaţa
de 6,5 mp.
2.Locurile imprejmuite trebuie sa aibă următoarele dotări:
a) să existe apa potabilă în permanenţă;
b) vasele de apa sa fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea
aducerii unui nou animal în cusca;

c) vasele pentru alimentare sa fie aşezate astfel încât câinii sa nu poată urina
sau defeca în ele şi sa poată fi curaţate şi dezinfectate uşor;
d) dacă spaţiile nu sunt incalzite, se pun în mod obligatoriu scanduri pentru
odihna şi culcusuri;
e) pentru culcusurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de
carton, care pot fi curaţate şi dezinfectate uşor.
3.Trebuie sa fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul sa lucreze comod.
4.Spaţiul pentru primire trebuie sa fie corespunzător acţiunilor de adopţie.
5.Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile
publicului, iar în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.
6.Adapost public din Municipiul Campina va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu
mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în
vigoare. In aceste sali se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a
animalelor, precum şi eutanasierea.
C.CONTROLUL
BOLILOR
DIN
ADAPOSTUL
PUBLIC
AL
MUNICIPIULUI CAMPINA
1.Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi
înregistrat în fişa individuală şi în registrul central.
2.Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa
acestuia, de către tehnicianul veterinar.
3.Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boala
şi sa le aducă la cunoştinţa personalului veterinar.
D.HRĂNIREA CÂINILOR ŞI CURĂŢENIA ADAPOSTULUI PUBLIC
DIN MUNICIPIUL CAMPINA
1.Cateii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar câinii în
vârsta de peste 12 săptămâni pana la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Câinii
peste un an vor fi hraniti o data pe zi.
2.Hrana trebuie sa fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi
supravegheat.
3.Toate custile, boxele şi spaţiile închise vor fi spalate şi dezinfectate zilnic.
4.Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou
animal.
5.In timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu
animalele.
E.VEHICULELE
1.Adapostul public din Municipiul Campina trebuie sa aibă unul sau mai
multe vehicule pentru transportul câinilor.
2.Vehiculele trebuie sa ofere câinilor siguranţa, securitate, protecţie impotriva
intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie sa aibă o cusca
separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru câinii morţi şi pentru câinii
bolnavi.
3.Vehiculele trebuie sa fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de
gestionare a câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.
4.Vehiculul trebuie sa posede următorul echipament: plasa, scara, custi
metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.
5.Soferii vehiculelor trebuie sa fie instruiti sa acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi.
6.Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se
permite tranchilizarea câinilor în suferinta.

Anexa nr.2

A. CAPTURAREA CAINILOR DIN MUNICIPIUL CAMPINA
1.Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului Serviciului
public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Campina, care trebuie
sa fie format din persoane instruite în acest sens.
2.Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal.
2.1.Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu
vaccinate antirabic.
3.Personalul operatorului Serviciului public pentru festionarea cainilor fara
stapan din Municipiul Campina care captureaza câinii vor lucra în echipe de câte
doi plus soferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie
adecvat.
4.Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase.
4.1. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din
tije din aluminiu,având la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate
strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele
la distanta şi sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se
evita strangularea cainelui, mecanismul de declanşare rapida fiind utilizat pentru
eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca.
4.2. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana,
în care se introduce mancare şi care sunt dotate cu usi mobile care cad după
intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul.
5.Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi
turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitarveterinare.
6.Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina. Injectarea pe cale
intramusculara a celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini,
având un efect rapid, aproximativ 5 minute şi fiind puţin periculoasa pentru
trecatori.
7.O alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu
acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.
8.Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, aceştia putând
fi răniţi grav.
B.TRANSPORTUL CÂINILOR
1.Câinii docili(care au un comportament care nu prezinta simtomele unui
caine agresiv sau periculos) pot fi transportaţi pana la adaposturi în vehicule
închise de tip camioneta.
1.1.Câinii se vor transporta în custi individuale.
2.Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directa a
animalului.
3. Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcţie de talia
animalului.
3.1. Cusca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului.
3.2. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista
la uzura.
3.3. Se pot utiliza şi custi din material plastic.
4.Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate şi sa protejeze animalele impotriva
intemperiilor.

Anexa nr. 3

MODELUL TABELULUI CONFORM NORMELOR METODOLOGICE

Nr.
crt.

Data
capturarii

Sex

Adresa

Caracteristici

Numãr
Microcip/
unic
de crotaliu
identificare

Observatii

Anexa nr.4

FORMULAR DE REVENDECARE/ADOPTIE

Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul campina
Adresa:
Telefon

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT nr. ....../.........
Subscrisa, ............................................................................. .., cu sediul în
............................., str................................. nr......., sectorul/judeţul .....................,
telefon ................................. .., înregistrată la .......................................... sub
nr...................., reprezentată de........................... ..............................., în calitate de
................................................legitimat/legitimată cu BI/CI seria ................... nr.
..................., eliberat/eliberată de........................... la data de ......................., se
angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................sau
microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune
intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul
decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care
nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân;
5. să permit reprezentanţilor Serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
6.
câinele
va
fi
crescut
şi
adăpostit
la
următoarea
adresă:
.....................................................;
orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului
de unde s-a făcut adopţia.
Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine.
Data
Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
Semnătura reprezentantului
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân,

Anexa nr.5

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE
1. INFORMAŢII DESPRE CÂINE
a. Numărul de identificare (dacă există)
b. Rasa
c. Sex : M F
d. Culoare:
e. Semne particulare f. Talie:
Mică (sub 10 kg) Mijlocie (11
-20 kg)
Mare: (peste 20 kg)
f. Stare generală:
foarte
proastă
proastă
moderată
bună
foarte bună
2. Informaţii privind capturarea:
a. Zi
Luna
An
b. Locul capturării: Zona/cartier
c. Ora capturării:
3. Informaţii privind echipa de capturare
Nume
Semnătura

Prenume

Strada

Anexa nr.6

DECLARATIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA DISTANTÃ
Nr.
/data

Persoana juridica
Subscrisa, .................................................................................., cu sediul în
...................................... ...,
str...................................... nr. .........., sectorul/judetul ........................, telefon
................ ....................., adresa de posta electronicã.................................., înregistratã
la
....................
sub
nr.
.................
..........,
reprezentatã
de
................................................., în calitate de ....................., legitimat/legitimatã cu
BI/CI
seria
........
nr.
...................,
eliberat/eliberatã
de ...............
la data de
............................................,
Persoana fizica
Subsemnatul,
.....................................................,
cu
domiciliul
în
........................................................, str........................................ nr......... ......,
sectorul/judetul ................., telefon ................. .................... adresã de postã
electronicã........................................, legitimat/legitimatã cu BI/CI seria ........
............. nr...................., eliberat/eliberata de ............... la data de
..........................................,se angaje azã sã adopte la distantã câinele cu numãrul
de identificare .............................sau microcipat cu numarul........................., trecut
în carnetul de sanatate, adapostit de Serviciul public specializat pentru
gestionarea câinilor fãrã stãpân, în urmãtoarele conditii:
1. Va suporta cheltuielile de întreþinere în adãpostul public stabilite prin hotãrâre a
Consiliului Local.
2. Câinele adoptat la distantã poate fi preluat oricand de cãtre adoptator sau poate
fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distantã.
În cazul nerespectãrii de cãtre adoptator, pe o perioadã de 14 zile lucrãtoare
consecutive, a conditiilor asumate la punctul 1, adoptia la distantã va înceta de drept
Data
Semnãtura adoptatorului la distantã,
Semnãtura reprezentantului Serviciului public specializat
cainilor fara stapan

pentru gestionarea

Anexa nr.7

Serviciul public de gestionare a câinilor fãrã stãpân din Municipiul Campina
Adresa:
Telefon:

DECIZIE PRIVIN EUTANASIEREA
Nr.
/data_
Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrãtoare de la data
capturãrii, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân,
aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 227/2002, cu modificãrile si
completãrile ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat
la distanþã, sau mentinut în adãpost, prin prezenta se decide eutanasierea în
termen
de..............................a
câinelui
cu
numãr
unic
de
identificare............................. sau microcipat
cu numãrul .........................,
capturat de cãtre Structura publicã pentru gestionarea câinilor fãrã stapân în data
de................................................
Data
Imputernicitul Primarului
Semnatura

Nume si Prenume…………………………….

Anexa nr.8

INFORMAŢII MINIME PRIVIND CÂINELE FĂRĂ STĂPÂN INTRAT ÎN
ADĂPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL CAMPINA
1. INFORMAŢII DESPRE CÂINE (conform Formularului individual de capturare)
2. INFORMAŢII PRIVIND CAPTURAREA ŞI ECHIPA DE CAPTURARE (conform
Formularului individual de capturare)
3. INFORMAŢII PRIVIND CAZAREA
A. numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;
B. data şi ora cazării în adăpost;
C. caracteristicile individuale ale animalului;
D. numărul unic al cuştii;
E. starea de sănătate a animalului
1. clinic sănătos
2. semne clinice
4. INFORMAŢII PRIVIND EUTANASIEREA
A. motivul eutanasierii;
B. substanţa utilizată pentru eutanasiere;
C. numele persoanei care realizeaza eutanasia;
5. INFORMAŢII REFERITOARE LA ADOPŢIE
A. nr. de identificare;
B. numărul fişei de adopţie;
6. INFORMAŢII MEDICALE
A. data deparazitării;
B. data vaccinării antirabice;
C. data sterilizării;
D. persoanele care au instrumentat manoperele.

Anexa nr.9

INDICATORI DE PERFORMANTA
Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan al Municipiului Campina
Nr. INDICATORI

Trim. Trim. Trim. Trim. AN

Crt.

1-( % 2-(%

1.

3-(%

4-(%

(%)

Indicatori de performanta generali
Cresterea capacitatii de gestionare a cainilor fara stapan prin investitii
realizate care duce implicit la scaderea numarului de caini de pe domeniul
public

1.2

Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate
a) numarul de solicitari rezolvate vs.
reclamatii( solicitari)- (80%)
b)procentul de solicitari de la lit.a)
care au fost rezolvate in mai putin de
2 zile lucratoare, (90%)
c) numarul de sesizari rezolvate la
constatarile agentilor de sanatate
publica ( 100%)
d)numarul de sesizari rezolvate la
constatarile agentilor de protectia
mediului ( 100%)

1.3

Raspunsul la solicitarile scrise ale cetatenilor
a)procentul de raspunsuri date la
sesizarile scrise referitoare la
activitatea prestata( 100 %)

b) procentul de la litera a. la care s-a
raspuns intr-un termen mai mic de 30
zile ( 70%)
2.
2.1

Indicatori de performanta garantati ( NR.)
Indicatori de performanta garantati prin autorizatii pentru prestarea
serviciilor
a) numarul de incalcari ale
obligatiilor operatorului, rezultate la
controalele
organismelor
abilitate(20%)

2.2

Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati
conform
contractului
de
prestare
a)numarul
de
neconformitati
constatate
de
autoritatea
administratiei publice locale , pe
activitati (10%)
b) numarul de sesizari privind
cazurile de persoane agresate de catre
cainii fara stapan de pe domeniul
public si privat al mun. Campina,
raportat la numarul cainilor capturati
(5%)

ANEXA NR.4
la H.C.L. nr.__/___________ 2018
Preşedintele şedinţei,
Consilier,

CONTRACT DE DELEGARE
prin concesiune a serviciului public de gestionare a cainilor fara
stapan
Nr……………/…………………
CAP. 1 PARTILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, b-dul Culturii, nr.18, judetul
Prahova, telefon: 0244/336134, fax: 0244/371458, cod fiscal RO2843272, prin
reprezentantul său legal primar – ing.Tiseanu Horia Laurenţiu, în calitate de
CONCENDENT, pe de o parte
si
...........................................................
codul
unic
de
inregistrare
................................CF: .................................................., cont ……………., cu sediul
principal in ................................., judetul/sectorul Prahova, reprezentata prin
................................................., in calitate de CONCESIONAR,
In baza HCL nr…../………. si a Procesului verbal de atribuire nr…../……. a
delegarii prin concesiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, noi
partile am convenit :
CAP. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public
de gestionare a cainilor fara stapan in conformitate cu obiectivele concedentului.
Art.2. - Serviciul prevazut in prezentul contract este in conformitate cu caietul
de sarcini intocmit potrivit strategiei si programului autoritatilor administratiei publice
locale privind serviciile publice si cerintele referitoare la siguranta, igiena, sanatate si
protectia mediului.
Art.3. – Regulamentul de organizare şi funcţionare precum si Caietul de sarcini
in care se precizeaza modul de operare, cantitatile de lucrari si graficul de timp fac
parte integranta din prezentul contract.
Art.4.(1) - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan se realizeaza prin
instituirea de norme privind capturarea, transportul, examinarea, cazarea,
ingrijirea,eutanasierea si neutralizarea cadavrelor cainilor fara stapan, care prezinta un
grad ridicat de pericol social.
(2) - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan va asigura
protectia cainilor conform principiilor europene de protectie a animalelor, concomitent
cu protectia cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza.
(3) - Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan va realiza
urmatoarele:

a) strangerea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor scrise sau telefonice ale
persoanelor fizice sau juridice;
b) cazarea cainilor ;
c) ingrijirea cainilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea lor
intr-o evidenta unica;
d) inapoierea cainilor proprietarului acestora, se va face dupa ce acesta isi va
asuma in scris raspunderea pentru detinerea cainilor tratati;
e) eutanasierea cainilor bolnavi cu respectarea normelor legale in vigoare de
catre personal specializat al serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan;
f) asigurarea adaposturilor temporare corespunzatoare pentru un numar minim
de 300 de caini, pentru municipiul Campina, cu posibiltati de extindere;
g) asigurarea conditiilor prevazute de normele legale pentru depozitarea
cadavrelor de animale pana la transportarea lor in vederea incinerarii;
h) asigurarea unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate
specializata.
i) obtinerea avizelor veterinar- sanitare pentru adapostul de caini.
(4) - Conform normelor europene, cainii sunt considerati animale
comunitare, in acest sens fiind interzise:
a) eutanasierea cainilor in afara institutiilor specializate;
b) prinderea si maltratarea cainilor;
c) organizarea luptelor cu caini.
CAP. 3 DURATA CONTRACTULUI
Art.5.(1) - Durata pentru care se incheie contractul de concesionare a serviciului
de gestionare a cainilor fara stapan a municipiului Campina este de 5 ani, cu
posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu jumătate din durata inițială, numai cu
aprobarea Consiliului local.
(2) – In cazul in care concedentul nu doreste prelungirea contractului la
expirarea acestuia, va anunta in scris concesionarul cu cel putin 6 luni inainte de
expirarea termenului contractual si va demara procedura de incredintare a serviciului
public de gestionare a cainilor fara stapan, conform procedurilor legale.
Art.6 - Pe durata stabilita la alin.(1) se interzice concesionarului
subconcesionarea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan.
Art.7. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii urmatoarele:
a) caietul de sarcini;
b) procesul-verbal de predare-preluare a adăpostului public al cainilor fara
stapan necesar serviciului public ce face obiectul prezentului contract;
c) regulamentul de organizare si functionare a Serviciul public de
gestionare a cainilor fara stapan;
d) Oferta tehnico- financiara;
Art.8. - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a
cainilor fara stapan se incheie intre Municipiul Campina si concesionarul caruia i se
deleaga gestiunea.
CAP. 4 REDEVENTA
Art.9. Redeventa anuala este echivalentul in lei a ______din valoarea anuala a
platilor efectuate de catre concedent catre concesionar.

Art.10. Redeventa se va plati in termen de 30 de zile de la inceputul anului
(pana la 31 ianuarie) incepand cu 2019, iar pentru anul 2018 se va plati cota aferenta
perioadei din contract, in termen de 30 zile de la data semnarii contractului de delegare
a gestiunii.
Art.11. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da
dreptul Municipiului Campina sa ceara concesionarului penalitati in functie de
legislatia in vigoare.
CAP. 5 DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE
Art.12.(1) - Contravaloarea prestatiilor efectuate prin Serviciul public de
gestionare a cainilor fara stapan se va achita astfel:
a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de Serviciul public de gestionare
a cainilor fara stapan;
b) pentru efectuarea operatiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare, la
cererea clientilor, acestia vor achita tarifele aprobate de consiliul local;
c) pentru asigurarea adapostirii temporare a cainilor va fi achitata contravaloarea
hranei si a chiriei pentru adapost.
(2) - Documentele pentru justificarea platii serviciilor prestate vor contine
cheltuielile cu serviciul detaliate(ex : facturi , stat de plata personal, foi de parcurs,
etc.) si procesele verbale de capturare caini. Notele de constatare control vor fi luate in
considerare la plata prestatiilor in cazul depistarii de neconformitati si deficiente in
activitate.
(3) – Suma lunara reprezentând tariful acordat de Consiliul local pentru
activitatea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan este suma compusa
din cheltuielile fixe pentru personal in cuantum de ………..(lei)/luna si cheltuiala
variabila in cuantum de…………(lei)/caine/luna.
(4) - Fundamentarea tarifului se va analiza trimestrial, pe baza
modificărilor legislative și a costurilor/elementelor care au stat la baza stabilirii
acestuia
CAP. 6 OBLIGATIILE PARTILOR
Obligatiile concedentului
Art.13.(1) Concedentul se obliga sa puna la dispozitie operatorului masurile
si actiunile intreprinse in sustinerea gestionarii corespunzatoare a populatiei canine
fara stapan.
(2) Concedentul se obliga sa predea pe Proces verbal de predare-primire
toata infrastructura actuala a acestui serviciu.
(3) Concedentul se angajeaza sa acorde sprijin concesionarului pe
parcursul derularii contractului, la initiativa acestuia de a imbunatati serviciul prestat,
pentru toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului
respectiv.
(4) Concedentul se obliga sa achite la termenele stabilite contravaloarea
serviciilor prestate.
Obligatiile concesionarului
Art.14.(1) Concesionarul se obliga sa execute integral obligatiile/operatiunile
stabilite in Caietul de sarcini si asumate prin oferta depusa (propunerea tehnica si

financiara), precum si graficele de executie a serviciului, in timp, in conditii de calitate
si cantitate, conform Indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul privind
organizarea si functionarea Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
din Municipiul Campina si se obliga sa nu cazeze caini capturati din alte localitati in
adapostul de la Campina.
(2) Concesionarul Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan
se obliga sa isi asigure la semnarea contractului dotarea tehnica si a mijlocului auto la
care s-a angajat prin oferta si sa dispuna de personalul aferent prestarii serviciilor.
(3) Concesionarul va asigura materialele necesare pentru prestarea
serviciului.
(4) Intră în sarcina concesionarului plata utilităților(gaze, apa, curent,
salubritate, telefonie, etc.) și a taxei de folosință a imobilelor (teren și construcții),
datorată și calculată conform prevederilor Codului fiscal – Legea nr.227/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
(5) Concesionarul are obligatia de a incheia contracte cu operatorii
serviciilor de salubritate pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din
activitatea de gestionare a cainilor fara stapan, precum si asigurarea conditiilor
prevazute de normele legale pentru depozitarea cadavrelor de animale pana la
transportarea lor in vederea incinerarii;
(6) In cazul aparitiei unor cauze de forta majora care determina intarzieri
in executia serviciului sau chiar incetarea temporara a acestuia, concesionarul va
anunta de indata concedentul si va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.
(7) La incetarea contractului indiferent de modalitate , concesionarul se
obliga sa predea pe baza de proces verbal bunurile primite la preluarea serviciului si
alte bunuri imobile conform conditiilor din Caietul de sarcini.
CAP. 7 CONTROLUL EXECUTARII SERVICIULUI
Art.15.(1) Concedentul are dreptul de a urmări, controla, analiza, supraveghea și
verifica modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea,
cantitatea și eficiența serviciilor prestate pe toată durata prestării serviciului. Rezultatul
verificărilor se materializează în note de constatare care se transmit și concesionarului.
Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor – verbale lunare de
constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale și implicit pentru monitorizarea
derulării contractului.
(2) În vederea monitorizării și exercitării controlului cu privire la
prestarea serviciului ce face obiectul prezentului contract și îndeplinirea obligațiilor
asumate de concesionar, autoritatea executivă desemnează responsabili și constituie
comisii tehnice de specialitate. În același scop, în condițiile legii, autoritatea
deliberativă poate aproba constituirea unor comisii mixte/comisii de analiză.
CAP. 8 SANCTIUNI
Art.16. Pentru incalcari ale conditiilor de executie a operatiilor de gestionare a
cainilor fara stapan, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:
a) Neefectuarea capturarii cainilor fara stapan la solicitarea concedentului in
termen de maximum 48 de ore de la data comunicarii, se sanctioneaza cu 5% din
contravaloarea prestatiei pentru luna respectiva.

b) Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 10
solicitari ale concedentului, atrage rezilierea de drept a contractului, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile.
c) Nerespectarea conditiilor sanitar veterinare de desfasurare a activitatilor de
gestionare a cainilor fara stapan atrage dupa sine sanctiuni din partea concedentului, in
temeiul legislatiei specifice. Repetarea de cel putin 10 ori a abaterilor de la normele
sanitar veterinare pe parcursul a trei luni de zile, duce la sanctionarea cu 10% din
valoarea prestatiei cumulate pe cele trei luni.
CAP.9 GARANTII
Art.17. Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul de
servicii publice constituie o garanţie egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o
lună. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5 % din valoarea lunară
facturată, până la constituirea întregii garanţii. Sumele reţinute se depun la bancă întrun cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului,
după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie operatorului de servicii
publice.
CAP. 10 REZOLVAREA LITIGIILOR
Art.18. - Orice neintelegere ivita intre parti referitoare la indeplinirea
serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului se va rezolva pe cale
amiabila, iar in caz contrar, partea interesata se va adresa instanţei competente in a
carei raza teritoriala se desfasoara serviciul aflat in litigiu.
CAP. 11 CLAUZE SPECIALE
Modalitati de incetare a contractului
Art.19.
Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care operatorului nu detine/ i se retrage autorizatia sanitar
veterinara sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului ;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in
scris, prelungirea acestuia;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea
unilaterala de catre concedent cu notificare prealabila de 60 zile si cu plata unei
despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar,
prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin
reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
f) în cazul rezilierii contractului din culpa concesionarului, acesta va plati
beneficiarului suma de 120.000 lei, cu titlu de despagubiri;
g) cu acordul părţilor.
CAP. 12. DISPOZITII FINALE
Art.20.(1) - Concesionarul va avea obligatoriu personal medical atestat de catre
organele sanitar veterinare.
(2) - Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin
act aditional incheiat intre partile contractante. Concedentul poate modifica unilateral

partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabila a
concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa
caz şi în condiţiile aprobării de acte normative care reglementează situaţia câinilor fără
stăpân.
(3) - Prezentul contract de concesiune impreuna cu regulamentul de
organizare si functionare si caietul de sarcini fac parte integranta din cuprinsul
documentatiei si reprezinta vointa partilor.
(4) - Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnarii
lui si a fost incheiat in 2(doua) exemplare.

CONCEDENT,
MUNICIPIUL CAMPINA
PRIMAR - ing.Tiseanu Horia Laurenţiu

Secretar - jr.Moldoveanu Elena

Serv. ADPP – ing. Crijanovschi Grigore

Administrator Public- ec.Badulescu Remus

Directia Juridica - jr.Anton Iulian

Directia economica- ec.Tudorache Alice

CONCESIONAR,

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIERI
Nr.68.674/6 martie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnații: Cândea Costantin, Petrescu Ioan, Petrovici Mihaela, Ioniță Daniel
și Minea Robert - Cătălin – consilieri, membri ai Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local al Municipiului Câmpina - administraţie publică locală, juridic, relaţii
cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d., în
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, a art.44, alin.(2) şi art.50, alin.(1) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al Municipiului Câmpina, înaintăm la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a Serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân din Municipiul Câmpina.
Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresa nr.5721 din 22 februarie
2018 a Administratorului Public al Municipiului Câmpina, prin care suntem informati
ca a expirat contractual de concesiune pentru Serviciul public de gestionatre a cainilor
fara stapan din Municipiul Campina, contract incheiat cu SC Alextib Construct SRL.
Pentru buna desfasurare a activitatii in acest domeniu, se impune pregatirea si
desfasurarea unei noi licitatii publice pentru delegarea acestui serviciu unui nou
operator.
Desfasurarea licitatiei in conditii de legalitate impune elaborarea si adoptarea
unei hotarari a Consiliului local. Documentele inaintate (Studiu de oportunitate,
Regulamentul de organizare si functionare, Caietul de sarcini si Contractul - model)
urmeaza sa fie aprobate si sa faca parte integranta din hotararea respectivă.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.1 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor
republicată, modificată și completată;
- prevederile art.1, alin.(1) și alin.(2), art.2, art.4 și art.7 din O.U.G. nr.155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.1 – art.3, art.5 – art.8, art.21 și art.25 din Anexa la H.G.
nr.1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân;
- prevederile Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru
protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
- prevederile art.50 – art.54, art.62 – art.93 din Legea nr.100/2016 privind
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- prevederile art.1, art.3 alin.(1), lit.”m”, art.5, alin.(1), lit.”b”, art.6, alin.(2),
art.9, alin.(2), art.10 și art.18 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.4 – art.7 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului
nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OUG nr.71/2002
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.19 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.”b”, coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,
supunem dezbaterii Consiliului local al Municipiului Campina pentru aprobare
proiectul de Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a Serviciului
de gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Campina.

CONSILIERI,
dl.Cândea Costantin ____________
dl.Petrescu Ioan ________________
d-na Petrovici Mihaela __________
dl.Ioniță Daniel_________________
dl.Minea Robert Cătălin_________

SECRETAR
Nr.68.679/6 martie 2018

AVIZ
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile
art.117, lit.“a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
modificată și completată, analizând prin prisma actelor normative și administrative:
- expunerea de motive nr.68.674/6 martie 2018, formulată de membrii Comisiei
de specialitate administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și
comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.,;
- raportul de specialitate nr.68.675/6 martie 2018, întocmit de Direcția
economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.676/6 martie 2018, întocmit de Direcția juridică
din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.677/6 martie 2018, întocmit de Administratorul
public al Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.678/6 martie 2018, întocmit de Serviciul
administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul de specialitate nr.68.681/13 martie 2018, întocmit de Serviciul
achiziții publice, programe de finanțare din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina,
acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de
hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a Serviciului public
de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina, motivat de
prevederile:
- art.1 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor republicată,
modificată și completată;
- art.1, alin.(1) și alin.(2), art.2, art.4 și art.7 din O.U.G. nr.155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.1 – art.3, art.5 – art.8, art.21 și art.25 din Anexa la H.G. nr.1.059/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân;
- Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia
animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
- art.50 – art.54, art.62 – art.93 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de
lucrări și concesiunile de servicii;
- art.1, art.3 alin.(1), lit.”m”, art.5, alin.(1), lit.”b”, art.6, alin.(2), art.9, alin.(2),
art.10 și art.18 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările
și completările ulterioare;

- art.1, art.4 – art.7 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OUG nr.71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes
local, cu modificările și completările ulterioare;
- art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.19 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată și completată;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.”b”, coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,

SECRETAR,
jr.Elena Moldoveanu

edit.B.L.
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