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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
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 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 27.01.2022, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 625/18.01.2022 si raportul de 

specialitate al Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, nr. 626/18.01.2022 prin care 
s-a propus 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 

 
 În conformitate cu prevederile : 

- OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată, 
aprobată prin Legea nr. 227/2002;  
- Legii 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; 
- Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, actualizată; 
- Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în 
timpul transportului; 
- Ordinului nr. 1/2014 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 
 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d,  alin. 7 pct. s, art. 139 alin. 1, precum și ale 
art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
  
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. l. Se aprobă înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul 

Comunei Budila. 
Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a Serviciului 



specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea prin concesiune a Serviciului specializat 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, conform Anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, conform Anexei nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul Comunei Budila, 
viceprimarul Comunei Budila si Compartimentul Situatii de Urgenta si Protectia Mediului. 

Art. 7. Viceprimarul Comunei Budila, impreuna cu persoana responsabila din cadrul 
Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectia Mediului vor indeplini toate demersurile necesare 
delegarii prin concesiune a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

Art. 8.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul 
www.budila.ro, va fi comunicata primarului Comunei Budila, viceprimarului, Compartimentului Situatii 
de Urgenta si Protectia Mediului si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 
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