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Proiect de hotărâre nr. 10 

privind înfiinţarea si gestiunea Serviciului specializat pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân la nivelul Orașului Pogoanele, județul Buzău 

 
 Avizat Secretar general 
                                                                                                            Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 
          Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău; 
          Având în vedere: 
- raportul administratorului public al orașului Pogoanele înregistrat sub nr.  

1586/25.01.2023; 
-    prevederile art. 1 alin. (1) și art. 2 din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului  

de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-    prevederile art. 3 și art. 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001  

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin H.G. nr. 
1059/2013 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 20/2021; 
-     prevederile art. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/ 2002 privind regimul 

de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60 /2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-     prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările si completările 
ulterioare; 
-     prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 205/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea  

activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 1/2014 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare 

şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi 
înregistrarea câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 

animalelor în timpul transportului; 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi cele ale Legii nr. 100/2016  



privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările 
ulterioare; 
            În temeiul art. 129, 139, 140 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
    Art.1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la      
    nivelul Orașului Pogoanele, județul Buzău, fără personalitate juridică, în subordinea     
    Consiliului local Pogoanele. 

 Art.2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat  
pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Orașului Pogoanele, județul Buzău conform  
Anexei nr. 1. 

      Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a Serviciului  
    specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Orașului Pogoanele, județul Buzău  
    conform Anexei nr. 2. 

  Art.4. (1) Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului de gestionare a câinilor fără  
stăpân al Orașului Pogoanele, judeţul Buzău, gestiunea delegată, conform studiului de  
oportunitate prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre. 

                (2) Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân  
    al Orașului Pogoanele numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care    
    desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. 
       Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea prin concesiune a Serviciului specializat   
    pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Orașului Pogoanele, județul Buzău conform  
    Anexei nr. 3. 
       Art.6. Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului specializat pentru   
    gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Orașului Pogoanele, județul Buzău conform Anexei  
    nr. 4. 
       Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul Orașului  
    Pogoanele și aparatul de specialitate al acestuia. 
       Art.8. Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.9. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-

local/. 
 
 

                                                                 Inițiator, 

                                               Primar, ing. Florin Dumitrașcu 

 

 

 

 


