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REFERAT DE APROBARE
privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Orașului Sovata, județul

Mureș

Văzând  Adresa  Inspectoratului  de  Poliție  Județen  Mureș,  Biroul  Pentru  Protecția
Animalelor nr.16.224/20.12.2022 respectiv Procesul verbal de constatare a contravenției  seria
PMS nr.0176856 din 14.12.2022;

Ținând cont de prevederile:
 art.35 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale 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 câinilor fară stăpân, 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;
•  Ordinului  nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor  privind  identificarea  şi  înregistrarea

câinilor  cu  stăpân  emis  de  Autoritatea  Naţională  Sanitară  Veterinară  şi  pentru  Siguranţa
Animalelor;

•  Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
• Hotărârii de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  şi  concesiune  de
servicii din Legea nr.100/2016;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Propun:

Art.1. – (1) Aprobarea înfiinţării Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân la nivelul
Orașului Sovata, judeţul Mureș.
(2) Aprobarea ca modalitate  de gestiune a Serviciului  de gestionare a câinilor  fară stăpân al
Orașului Sovata, judeţul Mureș, gestiunea delegată,  conform studiului de oportunitate,  Anexa
nr.1.

Art.2. – Aprobarea delegării gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al
Orașului Sovata numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în
domeniul protecţiei animalelor.

Art.3. – Aprobarea încheierii unui contract de delegare a gestiunii în condiţiile legii pe o
perioadă de 1 an cu posibilitatea prelungirii cu aceeaşi perioadă, a Serviciului de gestionare a
câinilor fară stăpân din Orașul Sovata, judeţul Mureș, conform Anexei nr.2.
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Art.4.  –  Aprobarea  mandatarii  domnului  Fülöp  László-Zsolt în  calitate  de  primar  al
Orașului Sovata, judeţul Mureș, pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului
cu persoana juridică, asociaţia sau fundaţia câştigătoare a achiziţiei având ca obiect realizarea
activităţii de gestionare a câinilor fară stăpân.

Art.5.  –  Aprobarea Regulamentului  Serviciului  de gestionare a câinilor  fară stăpân la
nivelul Orașului Sovata, județul Mureș, în forma prevăzută în Anexa nr.3, care va deveni anexă
la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Art.6. – Aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân
la nivelul Orașului Sovata, județul Mureș, în forma prevăzută în  Anexa nr.4,  care va deveni
anexă la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.

                                                                                                             

Primar, 

Fülöp László-Zsolt
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