ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 119636 din 15.03.2021
PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Bacău
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
- Referatul nr. 118767/12.03.2021 al Direcției Salubrizare Agrement ParcuriServiciul Gestionare a Câinilor Comunitari prin care se propune modificarea
denumirii acestui serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 119638
din 15.03.2021;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 119639/1
15.03.2021;
- Raportul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, înregistrat cu nr. 119639/2
15.03.2021;
- Prevederile H.C.L nr. 29/ 2014 privind aprobarea statului de funcții și
organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al
serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Muncipiului Bacău;
- Prevederile art.1 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.155/2001privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stăpân, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(2) din Hotărârea nr. 1.059 din 11 decembrie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara
stapan , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197
alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” şi lit. ”b”, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.”d”, alin.(7) lit.”s” și alin.(14) din
OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE

ART.1 Se modifică denumirea unei structuri din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului , după cum urmează:
”Serviciului Gestionare a Câinilor Comunitari” aflat in subordinea Direcției
Salubrizare Agrement Parcuri va fi denumit ”Serviciul pentru Gestionarea Câinilor
fără Stăpân” din cadrul Direcției menționate anterior.
ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.
ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău ,
Serviciului Managementului Resurselor Umane și Administrativ și Direcției
Salubrizare Agrement Parcuri.
ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se
comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea
legalităţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 119638 din 15.03.2021

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii unei structuri din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stapân desfașoară
activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităților administrativteritoriale la nivelul cărora au fost inființate.
La nivelul U.A.T Bacău, serviciul acţionează în interesul comunităţii locale
prin următoarele activități pe care le organizează și coordonează:
- Capturarea câinilor fără stăpân
- Cazarea, hrănirea și îngrijirea câinilor
- Revendicarea și adopția
- Eutanasierea și neutralizarea cadavrelor.
Denumirea de ”Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân” este
obligatorie, conform prevederilor Hotărârii nr. 1.059/ 2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgență a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Faţă de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască.
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RAPORT

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la
proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Bacău
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
-Prevederilor art.1 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stăpân, cu modificările și completările
ulteriore , care precizează că:
Art. 1 (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de
a infiinta, in functie de necesitati, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.
- Prevederilor art.3 alin.(1) și alin.(2) din Hotărârea nr. 1.059 din 11 decembrie 2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan , cu
modificările șicompletările ulterioare, care precizează că:
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, infiintate potrivit art. 1 alin. (1)
din ordonanta de urgenta, desfasoara activitatea de gestionare a cainilor fara stapan pe raza
unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul carora au fost
infiintate, si, in functie de posibilitati, pot incheia protocoale de colaborare cu unitatile
administrativ-teritoriale cu care se invecineaza, precum si cu orice alta unitate administrativteritoriala de pe raza judetului.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt denumite in mod obligatoriu prin sintagma "Serviciul
pentru gestionarea cainilor fara stapan", urmata de denumirea unitatii administrativ-teritoriale,
respectiv a subdiviziunii acesteia, la nivelul careia au fost infiintate.
-Prevederilor art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) şi
ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” şi lit. ”b”, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, care precizează:
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea şedinţă a
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 196 (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta
sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza:
a) consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data
adoptării, respectiv emiterii
Art. 243 (l) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in
condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, după caz;
b) participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean
-Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d”,alin.(7) lit.”s” și alin.(14) din OUG nr. 57/ 2019 privind
Codul Administrativ,modificată și completată, care precizează:
Art. 129 (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale
şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia
celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii
stabilite prin leg
- şi poate fi supus spre dezbatere
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CĂTRE
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
DIRECȚIA SALUBRIZARE AGREMENT PARCURI

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din
OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată vă
informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind modificarea
denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.
Vă rugăm ca până la data de 15.03.2021 să le depuneţi în format letric la Secretarul
General al Municipiului Bacău.
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Directia Salubrizare Agrement Parcuri
Aprobat
Primar,
Lucian- Daniel Stanciu - Viziteu

REFERAT
privind aprobarea modificării denumirii structurii Serviciului Gestionare Caini Comunitari din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău

Serviciul Gestionarea Cainilor Comunitari este o structura din cadrul Directiei Salubrizare Agrement
Parcuri în cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Bacău, in prezent are un numar de personal
de 11 posturi funcții contractuale, condusă de un Sef serviciu, funcție contractuală de conducere, gradul II, ocupată
prin concurs de d-nul Pancescu Mihai Dinu
Luand in calcul identificarea unei erori umane cu privire la denumirea acestui serviciu cat si prevederile
Ordonantei de Urgenta nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân
.....
“Articolul 2
(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a amenaja și de a
suplimenta din fonduri proprii în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice
pentru câinii fără stăpân.
(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a încadra în serviciile
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puțin un tehnician veterinar pentru evidență și
supraveghere.
(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura prin servicii
specializate asistența medicală veterinară, efectuarea unor acțiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislația

sanitar-veterinară, precum și identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de
liberă practică, organizați în condițiile legii.
(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice,
asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Acestea vor contracta servicii
veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”
va rugam a analiza si dispune modificarea denumirii din Serviciul Gestionare Caini Comunitari in Serviciul
Gestionare Caini fara Stapan.
Aceasta modificare este necesara pentru optimizarea activitatii, inclusiv crearea unui cadru organizatoric care
sa asigure cresterea calitatii vietii cetatenilor prin intermediul activitatilor pe care le desfasoara, la standarde
calitative superioare si sa se permita punerea in practica a unor activitati si proceduri specifice care genereaza o
complexitate sporita a activitatii.
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RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului la proiectul de hotărâre pentru modificarea denumirii din Serviciul Gestionarea
Câinilor Comunitari in Serviciul Gestionarea Câinilor fără Stăpân

Proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii din Serviciul Gestionarea Cainilor Comunitari
in Serviciul Gestionarea Cainilor fara Stapan a fost intocmit în conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
Cadrul legislativ ne este oferit de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 155 din 21
noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Avizăm favorabil proiectul.
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