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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 773 

din 23.02.2023   

 

privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, judeţul Mureș 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ………., din data de ......, ora....... 

Analizând:  

- Referatul de aprobare nr. 773/23.02.2023 întocmit de către inițiator și Raportul de specialitate nr. 774  

/23.02.2023 întocmit de către Secretarul general, precum și  Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de 

gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, judeţul Mureș; 

- Avizul ….. al comisiilor de specialitate; 

Luând act de Adresa nr. 3333999/09.12.2022 a Biroului pentru protecția animalelor prin care a fost înaintat 

procesul verbal de constatare a contravenției seria PMSY nr. 0176811, întocmit la data de 09.12.2022; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 35 alin. (2) din Legea finanţelor publice local e nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1, alin. (1) şi art. 2, alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a cainilor fara stapan, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 3 şi art. 8 din Anexa la H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr. 155/2001 ; 

 - Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Norma din 2014 privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul nr. 1/2014, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 -  Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 - Normele Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii aprobate prin Hotărârea 867/2016, cu modificările și completările ulterioare;   

 În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (1), ale alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s), ale art. 139 

alin. (3) lit. g), alin. (5) lit. a), ale art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 243 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. -  (1)  Se aprobă înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, judeţul 

Mureș. 

 (2) Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, 

judeţul Mureș, gestiunea delegată, conform studiului de oportunitate din anexa 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă delegarea a gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai 

numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. 

 Art.3.  Se aprobă încheierea unui contract de delegare a gestiunii în condiţiile legii pe o perioadă de 1 an cu 

posibilitatea prelungirii cu aceaşi perioadă, a Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân din comuna Șincai,  

judeţul Mureș,  conform anexei 2 la prezenta hotărâre.  

 Art.4. Se aprobă Regulamentul Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân din comuna Șincai, judeţul 

Mureș, în forma prevăzută în anexa nr.3 şi care va deveni anexa la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

gestionare a câinilor fară stăpân.  

 Art. 5. Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân din comuna Șincai, 

judeţul Mureș, în forma prevăzută în anexa nr. 4 şi care va deveni anexa la Contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân.  

 Art. 6.  Anexele nr. 1, 2, 3 si 4, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 7. Se aprobă mandatarea Primarului comunei Șincai, judeţul Mureș pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei Hotărâri precum și pentru a efectua demersurile necesare în vederea delegării gestiunii a 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c) din O.U.G nr. 57/2019, Partea I privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a art. , alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.  9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T 

Șincai, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, și se publică pe pagina de internet a instituției 

www.primariasincai.ro . 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viză de legalitate: Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

 

Inițiator: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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Referat de aprobare 

 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, 

judeţul Mureș 

  

Luând act de Adresa nr. 3333999/09.12.2022 a Biroului pentru protecția animalelor prin care a fost înaintat 

procesul verbal de constatare a contravenției seria PMSY nr. 0176811, întocmit la data de 09.12.2022; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 35 alin. (2) din Legea finanţelor publice local e nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1, alin. (1) şi art. 2, alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a cainilor fara stapan, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 3 şi art. 8 din Anexa la H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr. 155/2001 ; 

 - Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Norma din 2014 privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul nr. 1/2014, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 -  Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 - Normele Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii aprobate prin Hotărârea 867/2016, cu modificările și completările ulterioare;   

 - Art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 Având în vedere Procesul verbal de constatare a contravenției seria PMSY nr. 0176811 prin care s-a aplicat 

sancțiunea avertismentului față de U.A.T. Comuna Șincai pentru nerespectarea obligației care rezidă cu privire la 

gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei, conform normelor legale în vigoare, alocându-se un termen de 90 

de zile pentru remedierea celor constatate și intrarea în legalitate, este necesară adoptarea proiectului de hotărâre care 

vizează înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Șincai și efectuarea demersurilor 

necesare în vederea concesionării acestuia către persoanele juridice abilitate, în regim de urgență, pentru a 

preîntâmpina o posibilă sancțiune contravențională și implicit pentru a fi în acord cu prevederile legale în vigoare.  

Având în vedere expunerea anterior menționată, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a 

câinilor fară stăpân al comunei Șincai, judeţul Mureș.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Inițiator: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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Nr. de înregistrare 774/23.02.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, 

judeţul Mureș 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 773/23.02.2023 întocmit de către Primarul comunei Șincai, în calitate de 

inițiator, la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, 

judeţul Mureș. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii „Proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de 

gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, judeţul Mureș”, s-a procedat la verificarea legislaţiei primare şi 

secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizez următoarele:  

 Luând act de Adresa nr. 3333999/09.12.2022 a Biroului pentru protecția animalelor prin care a fost înaintat 

procesul verbal de constatare a contravenției seria PMSY nr. 0176811, întocmit la data de 09.12.2022;

 Analizând:  

 - art. 35 alin. (2) din Legea finanţelor publice local e nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1, alin. (1) şi art. 2, alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a cainilor fara stapan, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 3 şi art. 8 din Anexa la H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr. 155/2001 ; 

 - Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Norma din 2014 privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul nr. 1/2014, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 -  Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 - Normele Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii aprobate prin Hotărârea 867/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

Analizând prevederile legale în vigoare, rezultă obligația unității administrativ teritoriale de a înființa un 

serviciu acreditat pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei și de a amenaja din fonduri proprii 

adăposturi pentru câini fără stăpân. Leguitorul instituie posibilitatea concesionării acestor servicii către persoane 

juridice, asociații sau fundații pentru protecția animalelor, pentru gestionarea aspectelor ante – menționate. Având în 

vedere procesul verbal de constatare a contravenției seria PMSY nr. 0176811 prin care s-a aplicat sancțiunea 

avertismentului față de U.A.T. Comuna Șincai pentru nerespectarea obligației care rezidă cu privire la gestionarea 

câinilor fără stăpân de pe raza comunei, conform normelor legale în vigoare, alocându-se un termen de 90 de zile 

pentru remedierea celor constatate și intrarea în legalitate, termen care se împlinește la data de 19.03.2023, opinez a 

fi incidente prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea transpune în regim de urgență și cu proximitate 

proiectul de hotărâre pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului local care va fi organizată ca urmare a inițierii proiectului 

ante – menționat și a remedia cele constatate în procesul verbal menționat supra. 

Concluzionând, supunem spre dezbatere și adoptare Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de 

gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Șincai, judeţul Mureș, în forma prezentată, în conformitate cu prevederile 

art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Întocmit:   Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 
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