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D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind delegarea de gestiune a 
Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila 

 
 

Având în vedere următoarele: 

     - referatul nr. 5258/16.03.2022, intocmit de secretarul general al comunei Budila, 

     - HCL 15 din 27.01.2022 privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, a Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea acestuia, a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini privind 

delegarea de gestiune a serviciului, precum și a contractului de delegare prin concesiune a 

serviciului 

- OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

actualizată, aprobată prin Legea nr. 227/2002;  

- Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- OG nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare; 

-  HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 

privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 

privat de interes local;  

- OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, actualizată; 

- Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 

animalelor în timpul transportului; 

- Ordinul nr. 1/2014 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor 

fără stăpân; 

 

In temeiul art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul  
 
 
 



administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
          Primarul  comunei Budila, 

 
 

D I S P U N E: 
 

            Art. 1. – Se constituie comisia de evaluare a ofertelor privind delegarea de gestiune a 
Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, în 
următoarea componență: 

        
       Președinte – Nichita Laurentiu Razvan- Consilier juridic Primăria Budila (cu drept de vot)  
       Membru- Dudas Gyongyi -  Inspector Primaria Budila           
       Membru – Mucilenita Lidia – Inspector, Primaria Budila 

 
                     Membri supleanți: 
Președinte-Benia Alexandra Aveluta– Secretar general Primăria Budila (cu drept de vot)            
Membru- Lenart-Virgaci Ana Maria –  Inspector Primăria Budila                           
Membru- Munteanu Stefania Jeni- Imspector Primăria Budila         
 
      Art. 2. Comisia astfel constituită va respecta prevederile legale în vigoare cu privire la 
atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului. 
 
            Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică tuturor persoanelor nominalizate, Instituției 
Prefectului Brașov si se publica pe site-ul www.budila.ro, in vederea aducerii la cunostinta 
publica, prin grija Secretarului general al comunei Budila. 
 
             Art. 4. – Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 
 
 

        Contrasemnat pentru legalitate, 

                                      PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL, 
                IRIMIA MARȘAVELA                           ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


