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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind: Înființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân comuna 
Valea Mărului județul Galați 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 56/11.01.2022; 

    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară online, în data de 

17.01.2022, orele 15,30; 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 2, alin. (2), art. 5 și art. 6 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- Art. 3, alineatele (1), lit. ,,m” , (2) și (3), art. 5, pct. 1, lit. b), art. 10, alin. (1), lit. b),articolele 12, 13, 14 

din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, 
actualizată prin Legea nr. 10 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;   

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 1, alin.(1), art. 2, alin. (4), art. 11, art. 12, art. 13, art. 13^1, art. 13^2, art. 13^3, alin. (1), art. 13^5 
și art. 13^6  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările 
ulterioare;   

- Art. 2, lit. ,,m” și ,,n”, art. 3, art. 8, art. 10, art. 18 din Hotărârea 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;  

- art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în 
timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 , a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 şi 
capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi ale art. 6 alin. (10) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului 
internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008;  



- Ordonanței Guvernului nr.24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animal ; 

- art. 2, pct. 17) și art.3 alin.(1) al Legii nr.61/1991, republicata, pentru sancţionarea faptelor de încălcare 
a unor norme  de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;  

- Art. 129, alin. 1 și alin.2, lit. ,,d” al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  

Luând act de:  
              -- referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  57/11.01.2022; 
           - raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei, înregistrat sub nr. 58/11.01.2022; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
      În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1)  şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrative: 

 
PROPUNE : 

Art. 1. Se aprobă Înființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân comuna 
Valea Mărului județul Galați.  

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân comuna Valea Mărului județul Galați, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a Serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân comuna Valea Mărului județul Galați, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 
comuna Valea Mărului județul Galați prin contract de concesiune, conform anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5. Se aprobă modelul cadru al Contractului de concesionare conform Anexei nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 6. Se aprobă comisia care va organiza licitația conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei Valea 
Mărului județul Galați. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Valea Mărului județul Galați, Instituţiei Prefectului Galaţi, 
viceprimarului, membrilor comisiei numiți şi se face publică prin afişare şi publicare pe pagina de internet 
la adresa: www.primariavaleamarului.ro la rubrica dedicată. 
 
 

  
 
 
  Preşedinte de şedinţă, 

                Iftimie Florentina 
                                                                                                                           

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
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  Nr. 57/11.01.2022 
 
 
 

   
 REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind Înființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân comuna Valea Mărului județul Galați.  

 
       Ţinând cont de prevederile art. 1, alin.(1), art. 2, alin. (4), art. 11, art. 12, art. 13, art. 13^1, art. 13^2, 
art. 13^3, alin. (1), art. 13^5 și art. 13^6  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, aduc în fața dumneavoastră un proiect de hotărâre prin care solicit 
conformarea administrației locale la aceste prevederi legislative. La ora actuala, comuna Valea Mărului 
nu are înființat un serviciu pentru gestionarea câinilor fără stăpân, deși suntem mereu informați că în 
anumite zone ale comunei sunt aduși, sau sunt găsiți câini fără stăpân.  
      În cursul anului 2002 a apărut legea nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG Nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni, lege care prevede condiţiile minimale necesare 
pentru funcţionarea unui astfel de centru. Datorită faptului că  la nivelul comunei Valea Mărului nu 
poate fi amenajat un centru care să corespundă  prevederilor legale, dotat cu utilităţi, magazie, birouri, sala 
de chirurgie, etc.propunerea este de a se înființa acest serviciu doar pentru a putea fi concesionat, existând 
cadrul legal în acest sens și obligația autorităților publice locale de a lua măsurile care se impun pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân. 
      Prin realizarea unui proces de licitatie deschisa pentru concesionarea serviciului de gestionare a câinilor 
fără stăpân, prin concesiune, se vor putea obtine: 
-     cresterea calitatii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, datorita selectionarii concesionarului 
pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanta, dotarile tehnice ; 
-     vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor 
și a patrupedelor; 
-     cetatenii comunei  vor avea siguranta mai mare pe domeniul public nemaifiind practic agresati de câinii 
fara stapan;  
-    se vor utiliza solutii moderne pentru prinderea câinilor astfel incat sa nu fie chinuiti. 
-    conform Caietului de sarcini, operatorul are obligaţia să facă dovada că are amenajat un  asemenea 
centrul, astfel scutind comuna Valea Mărului de cheltuielile de investiţii necesare deschiderii unui astfel 
de centru. 



-    prin realizarea de licitatie deschisa se va putea obtine selectarea unui concesionar care sa ofere raportul 
optim intre pret (mic) al tarifelor si calitate (ridicata) a serviciilor.  
-    posibilitatea de a obtine tarife cat mai mici pentru o calitate ridicata, va permite Primariei Valea 
Mărului sa reduca costurile pentru aceasta activitate 
-    conform prevederilor Caietului de sarcini, Primaria Valea Mărului va primi anual de la concesionar o 
redeventa.  
-   dotarea corespunzatoare a centrului, conform legislatiei in vigoare, fapt care va elimina posibilitatile de 
poluare a domeniului public (materialele utilizate la tratamentele medicale vor fi trimise la incinerare, de 
asemenea si cadavrele la societăţi specializate pentru preluarea acestora, reducerea poluării solului şi apelor 
cu fecale, urina şi deşeuri menajere împrăştiate, reducerea poluării fonice, etc)  
-    de asemenea, Caietul de sarcini stipuleaza obligativitatea ofertanților de a deține mașini și utilaje   
pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân ; 
-   criteriile de selectie vor favoriza ofertantii care detin certificarea sistemului de management al calitatii 
conform ISO 9001 si certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ISO 18001 ceea 
ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciilor oferite si a protejarii mediului. 
     Prin urmare, propun înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, demararea unui proces 
de licitatie deschisa pentru delegarea prin concesiune a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 
         Se anexează Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului public de 
gestionare a câinilor fără stăpân (anexa 2), Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public 
de gestionare a câinilor fără stăpân in comuna Valea Mărului (anexa 1) şi Caietul de sarcini privind 
concesionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân (anexa  3). 
       Prin proiectul de hotărâre de mai sus propun Consiliului Local Valea Mărului să abordeze această 
spinoasă problemă a câinilor fără stăpân, care aduce prejudicii comunității.  
        Faţă de cele prezentate mai sus, propun  acest proiect pentru avizare de către Comisiile de  specialitate 
ale CL, care vor înainta avizul către secretarul general al comunei în termenul stabilit prin dispoziția de 
convocare a ședinței în care se va discuta proiectul.  
     Solicit întocmirea Raportului de specialitate de către viceprimarul comunei, cel care este responsabil cu 
această activitate și care a avut inițiativa luării unor măsuri în acest sens, în termen de 10 zile si aprobarea 
lui în plenul şedinţei în care se va propune pentru discuție.  
 
                                                                      PRIMAR, 
                                                                   DOCA VIRGIL 
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Nr. 58/11.01.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

                        Privind: Înființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân comuna Valea Mărului județul Galați.  
 
 

 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(4) şi 
alin.(8)şi alin.(10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre o constituie dispoziţiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin 
Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare,   

Prin proiectul de hotărâre iniţiat de d-l primar Doca Virgil,  se propune Consiliului Local al comunei, 
alinierea la cerințele legislative privind luarea măsurilor legale în vederea gestionării situației câinilor fără 
stăpân identificați pe raza comunei Valea Mărului.    

Proiectul de hotărâre este oportun, necesar şi îndeplineşte condiţiile de legalitate pentru aprobarea în 
plenul Consiliului Local, ținând cont că în ultima perioadă ne confruntăm tot mai des cu solicitarea 
cetățenilor comunei de a fi luate măsuri pentru diminuarea ocupării domeniului public de către câini fără 
stăpân.  

În referatul de aprobare al Proiectului, domnul primar  a încadrat corect în baza legală temeiul 
acestui proiect de hotărâre. Faţă de cele prezentate mai sus, consider proiectul de hotărâre ca fiind legal, 
necesar şi oportun şi propun aprobarea lui,  de către Consiliul Local.  

Este o procedură legală menită să contribuie la buna desfășurare a activității în administrația publică 
locală.  

 
 

Viceprimar al comunei, 
Ghinieș Maricel 
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Comisia de specialitate nr.1 
 

RAPORT DE AVIZARE 
din data de 11.01.2022 

 
       Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat proiectul de 

hotărâre referitor la: Înființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân comuna Valea Mărului județul Galați.  
 
   Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:  
                  - proiectul de hotărâre; 
                   -expunerea de motive a iniţiatorului; 
                   -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil(secretarul 
comunei); 
                  - anexe. 
           Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi 
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .  
 

Preşedintele comisiei, 
          Ghinieș Maricel                                                       Secretar comisie, 
                                                                                               Sandu Panaite   
                                               Membri: 
 
                                Popa Alin-Alexandru_________________ 
                                Chifan Nicoleta-Carmen _____________ 
                                Luca Liliana__________________ 
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Comisia de specialitate nr.2 
RAPORT DE AVIZARE 

din data de 11.01.2022 
 

       Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat proiectul de 
hotărâre referitor la: Înființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân comuna Valea Mărului județul Galați.  
 
   Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:  
  
                  - proiectul de hotărâre; 
                   -expunerea de motive a iniţiatorului; 
                   -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil(secretarul 
comunei); 
                  - anexe. 
           Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi „pentru”,___”abţineri” si 
___”împotriva”proiectul de hotărâre .  
 

Preşedintele comisiei, 
          Iftimie Florentina                                        Secretar comisie, 
                                                                           Lupu Ramona Georgiana 
                                               Membri: 
 
                                Marin Gigel_________________ 
                                Natu Ana Maria_____________ 
                                Orlov Mihail__________________ 
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Comisia de specialitate nr.3 
 

RAPORT DE AVIZARE 
din data de 11.01.2022 

 
       Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat proiectul de 

hotărâre referitor la: Înființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân comuna Valea Mărului județul Galați.  
 
        
 
Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:  
- proiectul de hotărâre; 
                   -expunerea de motive a iniţiatorului; 
                   -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil(secretarul 
comunei); 
                  - anexe. 
           Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi „pentru”,___”abţineri” si 
___”împotriva”proiectul de hotărâre .   
                    Preşedintele comisiei, 
           Cuza Ionuț-Cătălin                                   Secretar comisie, 
                                                                                  Apreutese Iuliana 
 

Membri: 
Popa Ionel 


