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  H O T Ă R Â R E A nr. 12 /2023 

 
Privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân din comuna Gălăuțaș, județul Harghita 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de 
31 ianuarie 2023;  

 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș, în calitate de inițiator, nr. 7/      

18/2023; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr. 7/ 19/2023;  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 85 din 16 decembrie 2013 privind 

înfiinţarea Serviciului public de ecarisaj în comuna Gălăuţaş, respectiv aprobarea Regulamentului 
aferent serviciului; 

- O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 1, art. 1^1, art.2 alin.4, art. 3, art 4-art. 12 și art. 13^3;  

- H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr 
155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 1-art.3, art.8, art.12 și următoarele; 

- O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru Siguranța 
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinul nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.205/2004, privind protecția animalelor; 

-  Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor 
cu stăpân; 

-O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de 
companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, art. 2 lit b), art. 12, art. 13; 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu  
modificările și completările ulterioare, art.1-3, art. 5, art.6, art.8 alin.2, art 9, art. 10, art 11 alin.2, art. 
16 alin.1;  

- H.G. nr. 867 din 16 noiembrie 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 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și 
compeltările ulterioare, art. 73; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, proces verbal de afișare nr. 9/ 8 /04.01.2023; 
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Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
servicii şi comerţ, nr.9/11/2023, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/7/2023; comisia pentru 
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor nr. 11/ 11 /2023 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin. (2), lit.c", lit d),  alin.(6), lit."a", alin.(7), lit. ,,s", 
alin.(14), art. 139, alin.(1), art. 196, alin.(1), lit. ,,b" 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 delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
prin concesiune către un operator furnizor/prestator de servicii (persoană juridică, asociație sau 
fundație) care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor, prin licitație publică-procedură 
simplificată. 

 
(2) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș, se concesionează 

pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, la solicitarea concesionarului, cu cel puțin 90 
de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului de concesiune, conform prevederilor 
legale în vigoare și numai cu aprobarea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita.  
 

Art. 2. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș, conform anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 - Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare  a Serviciului 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4. – Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea Serviciului pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș, prin concesiune, conform anexei nr.3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 5. - Se aprobă modelul contractului de delegare prin concesiune a  Serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș, conform anexei nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 6. (1) Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea Serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Gălăuțaș, județul Harghita, se va desemna prin dispoziție a 
Primarului comunei Gălăuțaș.  

(2) Comisia de evaluare a ofertelor va evalua ofertele, va desemna câștigătorul licitației și va 
întocmi raportul procedurii de atribuire. 

(3) După finalizarea procedurii de atribuire, se mandatează primarul comunei Gălăuțaș, 
împreună cu aparatul de specialitate din subordinea acestuia, cu semnarea contractului de delegare a 
gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș. 
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Art.7. - Cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare, incidente în speța 

își încetează valabilitatea. 
 
Art.8. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

și Viceprimarul comunei Gălăuțaș, Compartimentul contabilitate, Compartimentul achiziții publice. 
 

 Gălăuţaş, la  31 ianuarie 2023 
 

  

Președinte de ședință,          Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                    Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                              ………………………     
     Iosif KOVACS               Monica-Camelia MORAR 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


