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ROMÂNIA                   ANEXA NR.2 

JUD. SATU MARE            LA HOTĂRÂREA NR. 30 / 2019 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

CAIET DE SARCINI 

pentru delegarea serviciului de gestionare serviciului a câinilor fără stăpân 

 din Orașul Tășnad, prin concesiune 

 

CAPITOLUL I 

 

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 

Art.1 (1) Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare activităților specifice de 

gestionare a câinilor fără stăpân în Orașul Tășnad. Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza 

legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de 

gestionare a câinilor fără stăpân în Orașul Tășnad.  

(2) Serviciul care face obiectul concesiunii este serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

din Orașul Tășnad.  

Art.2 (1) Beneficiarul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este Consiliul Local al 

Orașului Tășnad, cu sediul în Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare.  

(2) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesara desfăşurării serviciului 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Caietul de sarcini împreună cu Regulamentul serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad, constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.  

(3) Gestionarea serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân se va realiza în condițiile 

O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și 

completările ulterioare.  

(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.  

Art.3 Delegarea prin concesiune a serviciului gestionarea câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad 

se va face în conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii şi HG 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 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.  
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CAPITOLUL II 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

Art.4 Activităţile aferente prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, se desfăşoară 

la sediul sau punctul de lucru al concesionarului, la centrul de gestionare al câinilor fără stăpân cât şi pe 

domeniul public şi privat al Orașului Tășnad.  

 

CAPITOLUL III 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ 

STĂPÂN PE RAZA MUNICIPIULUI SATU MARE 

 

Prin Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad se realizează următoarele 

activităţi, în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat:  

a)capturarea câinilor fără stăpân;  

b)transportul câinilor capturați în adăpost;  

c)cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în 

adăposturi cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare in vigoare;  

d)identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă 

practică, organizaţi în condiţiile legii;  

e)eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici şi incurabili ori care nu au fost 

revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezentul caiet de sarcini;  

f) predarea deşeurilor animaliere către unitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală 

autorizată conform legislaţiei în vigoare;  

g) adopţia şi revendicarea câinilor;  

h) estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire;întocmirea planului de acţiune  

i) programe de informare,educaţie şi responsabilizare a cetăţenilor.  

j) asigurarea sau amenajarea unui centru de gestionare a câinilor fără stăpân  

Art 5.(1) Identificarea câinilor fără stăpân, evaluarea şi estimarea populaţiei canine fără stăpân 

şi a ratei de înlocuire. Pentru cunoaşterea situaţiei numerice a populaţiei canine, sunt necesare 

parcurgerea următoarelor etape şi efectuarea următoarelor acţiuni:  

a) identificarea habitatelor unde trăiesc câinii fără stăpân pe domeniul public şi privat al Orașul 

Tășnad; 

 b) estimarea anuală a populaţiei totale de câini din oraș, utilizând mijloace statistice acceptate, 

cu precizarea proporţiei de câini pe forme de proprietate (câini în proprietatea şi la domiciliul 

locuitorilor; câini aparţinând societăţilor comerciale; instituţiilor publice; unităţilor de învăţământ şi 

militare etc.);  

c) estimarea mărimii populaţiei de câini fără stăpân, identificarea provenienţei şi a habitatelor 

preferate;  

d) aprecierea raportului dintre sexe, a ratei de înmulţire şi a ratei de înlocuire.  
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(2) Informaţiile se vor colecta prin mai multe canale: de la serviciile veterinare legal constituite 

de stat/private, prin observare directă, prin chestionare, alte informaţii şi date din diverse surse, etc. 

Aceasta presupune sectorizarea teritoriului, alegerea riguroasă a eşantioanelor şi prelucrarea statistică a 

datelor.  

Art.6 (1) Întocmirea planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor fără  

stăpân, în vederea constituirii unei baze de date. După identificarea habitatelor câinilor fără stăpân, 

aflate pe domeniul public şi privat al Orașului Tășnad, este necesară întocmirea unui grafic săptămânal 

sau lunar pe zile pentru deplasarea şi ridicarea câinilor din locaţiile stabilite.  

(2) Graficul poate fi modificat ori de câte ori este necesar, la solicitarea telefonică a autorităţii 

contractante sau în caz de urgenţe apărute oriunde pe raza Orașului Tășnad (câinii care sunt agresivi sau 

au temperament de haită, locaţia: zona Centrală şi zonele pericentrale ale Orașului Tășnad şi animale 

accidentate, captive sau care produc disconfort cetăţenilor. Baza de date se va constitui conform 

reglementărilor sanitar veterinare în vigoare pe suport electronic sau pe hârtie.  

(3) Operatorul va prezenta la sfârşitul fiecărui an contractual, un Raport statistic comparativ cu 

anul precedent, privind numărul câinilor capturați pe raza Orașului Tășnad, locaţia exactă de unde au 

fost ridicate animalele.  

Art.7 (1) Deplasarea echipajelor în teren, capturarea şi transportul câinilor fără stăpân din 

habitatele localizate sunt în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 actualizată, privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi a altor norme specifice în vigoare.  

(2) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care 

captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.  

(3) Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului, care trebuie sa fie format din 

persoane instruite în acest sens. Fiecare echipaj va fi compus dintr-un şofer, doi prinzători si un asistent 

veterinar şi vor purta echipament de protecţie adecvat. Şoferul trebuie să facă dovada că au urmat 

cursurile de pregătire şi a obtinut certificatul de competenţă profesională pentru şoferii şi însoţitorii de 

pe vehicule care transportă animale vii. Personalul trebuie să fie instruit, să recunoască semnele 

evidente de boală şi să acorde primul ajutor cainilor capturaţi.  

(4) Operatorul va deţine cel puţin două autovehicule autorizate sanitar veterinar cu care 

echipajele de intervenţie pentru capturarea câinilor şi altor animale, se vor deplasa pe raza Orașului 

Tășnad conform planului şi a graficului de acţiune privind capturarea animalelor fără stăpân.  

(5) Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea 

câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă care poate să 

gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină 

câinele la distanţă şi să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita 

strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de 

urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul 

cuştilor-capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea 

câinelui în cuşca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul.  

(6) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi 

imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislației sanitar-veterinare.  

(7) Transportarea acestora la adăpost se face cu respectarea următoarelor:  
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a) câinii docili pot fi transportaţi în autovehicule închise de tip camionetă;  

b) câinii se vor transporta în cuşti individuale;  

c) cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului.  

Cuşca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să  

fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic;  

d) se va utiliza un sistem care să reducă la minim manipularea directă a animalului;  

e) câinii pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşcă;  

f) autovehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva intemperiilor 

naturii şi aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie să existe o cuşcă 

separată pentru câinii bolnavi.  

g) autovehiculele trebuie sa fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.  

h) autovehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din 

fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor;  

i) personalul trebuie să fie instruit să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi;  

j) se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite 

tranchilizarea câinilor în suferinţă;  

Art.8 Examinarea clinică și înregistrarea câinilor fără stăpân în baza de date. Operatorul are 

obligaţia respectării tuturor reglementărilor legale, în special a celor sanitar-veterinare în vigoare şi 

presupune următoarele:  

a) personalul specializat care după capturarea animalelor fără stăpân de pe raza Orașului Tășnad 

va completa formularul individual de capturare conform Anexei nr.5 din Regulament;  

b) personalul veterinar încadrat cu contract individual de munca sau contract de colaborare sau 

contract de presatare servicii, va prelua fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi 

transportul câinilor fără stapân la adăpost şi împreună cu aceştia vor completa informaţiile minime 

privind câinele fără stăpân intrat în adăpost conform Anexei nr. 8 din Regulament;  

c) medicul veterinar incadrat cu contract individual de muncă sau contract de colaborare sau 

contract de presatare servicii verifică dacă câinii capturaţi sunt identificaţi printr-un mijloc de 

identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân, intraţi 

în adăpost, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza Orașului Tășnad, conform 

Anexei nr. 9 din Regulament;  

d) fiecare câine intrat în adăpost va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul 

de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul 

generat de sistem în cazul registrului electronic;  

e) număr unic de identificare se va aloca şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin 

orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat;  

f) alte metode de identificare acceptate de normele sanitare veterinare în vigoare cum este cea cu 

microcip transponder, se va aplica câinilor fără stăpân, a tuturor animalelor care nu sunt supuse 

eutanasierii.  

g) crearea şi gestionarea unei baze de date pentru evidenţa numărului de câini sau alte animale, 

fluxul de animale în adăpost (intrări-ieşiri);  
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Art.9 (1) Cazarea câinilor, curăţenia adăposturilor, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor 

din adăpost. Câinii fără stăpân la intrarea în adăpostul operatorului vor fi triaţi şi cazaţi în boxe 

individuale sau comune în funcţie de starea de sănătate a animalului, starea fiziologică, talie şi vârstă, 

grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.  

(2) Este de preferat cazarea câinilor fără stăpân capturaţi în aceeaşi zi, în boxe vecine sau boxe 

comune după caz.  

(3) Hrănirea câinilor fără stăpân se va face doar cu hrană uscată conform standardelor sanitare 

veterinare în vigoare respectând indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea şi modul de 

administrare a mâncării speciale pentru câini. Administrarea hranei se va face în vase curate şi special 

concepute pentru administrarea hranei uscate. Numărul vaselor cu hrană introduse în fiecare boxă va 

corespunde cu numărul câinilor cazaţi în acea boxă. Bolurile cu hrana uscată, vor fi ridicate imediat 

după consumarea hranei. Hrana uscată se va administra zilnic de cel puţin 3 ori pe zi la căţeii cu vârsta 

cuprinsă între 6 şi 12 săptămâni, de 2 ori la căţei cu vârstă între 12 săptămâni şi 12 luni şi cel puţin 1 

dată pe zi la cei cu vârsta de peste 12 luni.  

(4) Apa se va asigura la discreţie în vase care vor fi amplasate în aşa fel încât să nu permită 

murdărirea apei.  

(5) Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. Fiecare spaţiu de 

cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal. În timpul curăţeniei se va evita 

contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.  

(6) În cazul în care există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare, beneficiarul poate: - 

prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi 

sau adoptaţi la distanţă;  

Art.10 (1) Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor. Toţi câinii intraţi în adăpost sunt evaluaţi din 

punct de vedere clinic de un medic veterinar. Acesta va întocmi o Fişă individuală de observaţie a 

fiecărui animal în parte, aceasta constituind un document medical. Toate documentele medicale se vor 

arhiva pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.  

(2) Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boală şi să le aducă la 

cunoştinţa personalului veterinar.  

(3) Examinarea câinilor fără stăpân din adăpost se va face periodic, sau ori de câte ori este 

necesar. În cazul câinilor adoptaţi, operatorul serviciului pentru de gestionarea câinilor fără stăpân de pe 

raza Orașului Tășnad va efectua următoarele activităţii:  

a) identificare prin implantarea unui microcip transponder;  

b) deparazitarea internă, externă, vaccinarea antirabică obligatorie;  

c) sterilizarea şi completarea carnetului de sănătate a câinilor fără stăpân.  

(4) Vaccinarea va fi efectuată doar cu vaccin antirabic, conform normelor sanitar veterinare în 

vigoare, celelalte valenţe ale vaccinării vor fi efectuate la cererea noului proprietar, pe cheltuiala sa.  

(5) Mici tratamente necesare – de urgenţă se vor efectua tratamente pentru afecţiuni respiratorii, 

digestive şi neurologice în baza fişei de observaţii completate de medicul veterinar organizat în 

condiţiile legii, al adăpostului.  

(6) Cheltuielile sanitar-veterinare pentru câinii adoptaţi din adăpostul operatorului vor fi 

suportate de autoritatea contractuală.  
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(7) În cazul câinilor adoptaţi la distanţă, cheltuielile de întreţinere cuprind cazarea câinelui fără 

stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar – veterinară 

vor fi suportate de adoptator. La aceste sume, se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, 

care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanţă: identificarea câinelui prin metoda 

implantării de microcip electronic (transponder), operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, 

îngrijire postoperatorie după sterilizarea câinelui. În cazul în care animalele adoptate la distanţă se vor 

îmbolnăvi, tratamentele sau consumabile medicale veterinare necesare, vor fi suportate de către 

adoptatorul la distanţă.  

Art.11(1) Revendicare şi adopţia. Având în vedere prevederile art.20 din 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, în vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii 

vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, pentru fiecare zi 

de cazare a câinelui în adăpost, care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a 

câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară. Calcularea sumelor ce vor fi 

achitate sunt cele din oferta de tarife conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezentul caiet de 

sarcini.  

(2) La suma datorată conform Art.11 alin. (1) din prezentul caiet de sarcini, se mai adaugă şi 

cheltuielile de identificare prin microcipare, în situaţia în care câinele nu este identificat prin 

microcipare, precum şi sterilizarea (diferenţiat pentru exemplarele femele şi masculi, dacă exemplarul 

revendicat nu este sterilizat) şi îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:  

a) Identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul şi 

realizarea unei baze de date;  

b) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis 

familiaris);  

c) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis 

familiaris);  

d) Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, după caz;  

(3) La revendicare unui câine, proprietarul va completa Formularul de revendicare/adopţie, 

declaraţie angajament conform Anexei nr. 3 şi 4 din Regulament.  

(4) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut 

în anexele Anexei nr. 3 şi 4 din Regulament.  

Art.12 (1) Adopţia la distanţă, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII din 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, începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor 

fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către personae fizice şi juridice din ţară şi 

străinătate, prin completarea unei declaraţii – angajament conform Anexei nr. 6 din Regulament.  

(2) Adopţia la distanţă, potrivit prevederilor H.G. nr.1059/2013 este procedura prin care, 

persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilităţile suportării cheltuielilor necesare întreţinerii 

câinilor fără stăpân în adăpost peste perioada prevăzută de art.4 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă, adică 

de 14 zile lucrătoare.  
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(3) Potrivit prevederilor art.26 din H.G. nr.1059/2013, cheltuielile de întreţinere în adăpost a 

câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, plata cheltuielilor 

urmând a fi realizate în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.  

(4) În vederea respectării cerinţelor legale, se impune stabilirea taxei pentru adopţia la distanţă. 

La stabilirea acestor cheltuieli de întreţinere în adăpost, potrivit prevederilor art.26 alin.3, se vor lua în 

calcul următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, 

utilităţi, materiale.  

(5) Cheltuielile pentru adopţia la distanţă pentru un câine sunt, după cum urmează: - 

deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie; - cazarea câinilor fără stăpân; - asigurarea hranei zilnice a 

câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi; - întreţinerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân; - 

identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul, şi 

realizarea unei baze de date; - operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-

histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris); - operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin 

orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris); - îngrijire post-operatorie după 

sterilizarea câinilor, dacă este cazul;  

Art.13 (1) Eutanasierea câinilor comunitari şi neutralizarea cadavrelor. Eutanasierea este un act 

medical veterinar ce va fi efectuat numai de către medicul veterinar de liberă practică în condiţiile legii 

şi care are contract individual de munca cu operatorul. Eutanasierile se vor efectua conform 

prevederilor Ghidului de eutanasie aprobat de Colegiul Medicilor Veterinari din România, în 

conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea 

prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de 

companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. 7  

(2) Câinii cu fracturi sau alte afecţiuni grave similare vor fi eutanasiaţi în cel mai scurt timp 

pentru a evita suferinţa nejustificată a animalelor în cauză;  

(3) Câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea 

diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă;  

(4) Împuternicitul Primarului conform legii, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de 

la cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul concesionarului, pentru câinii comunitari care nu au fost 

revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăposturi, va emite o decizie de eutanasie 

conform Anexei nr. 7 din Regulament;  

(5) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de 

eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi de către Colegiul Medicilor Veterinari în listele 

medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, liste postate pe site-ul Colegiul 

Medicilor Veterinari şi în baza unei cereri scrise. Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor 

interesate să asiste la operaţiunile de eutanasiere efectuate de către operator, va transmite o solicitare 

scrisă în acest sens acestuia sau autorităţii publice locale.  

(6) Cadavrele câinilor eutanasiaţi vor fi neutralizate, cu respectarea normelor sanitare veterinare 

în vigoare.  

(7) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să încheie  

un contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o unitate autorizată conform prevederilor legale.  
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Art.14 Operaţiunile de sterilizare. Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a 

metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin: 

a) orhidectomie pentru masculi; b) ovariohisterectomie pentru femele.  

Art.15 Îngrijirea post-operatorie dupa sterilizarea câinilor. În cazul adoptiei câinilor fără stăpân 

aflaţi în adăpostul operatorului, autoritatea contractantă – Orașul Tășnad, este obligată conform legilor 

în vigoare să sterilizeze câinii fără stăpân daţi spre adopţie din bugetul local. În urma sterilizărilor este 

necesară asigurarea unui număr maxim de zile de îngrijire postoperatorii după cum urmează:  

a) masculi sterilizaţi prin orhidectomie: 3 zile post operatoriu; 

 b) femele sterilizate prin ovariectomie sau ovariohisterectomie: 6 zile post operator;  

Art.16 Pregătirea şi manipularea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animlă. 

Cadavrele de animale, provin din activitatea de eutanasiere sau din mortalităţile survenite în adăpost. 

Deşeurile de origine animală sunt rezultate din operaţiile de sterilizare a câinilor fără stăpân adoptati 

sau revendicati. În momentul constatări decesului unui animal, va fi notificat decesul în fişa individuală, 

se va actualiza registrul de evindenţă, iar cadavrul va fi ridicat şi transportat în containerul frigorific.  

Art.17 Depozitarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animal în container 

frigorific. Cadavrele animalelor rezultate în urma activităţii de eutanasiere sau în urma mortalităţilor 

survenite în adăpost, precum şi deşeurile de origine animală ce rezultă din operaţiile de sterilizare, sunt 

păstrate în container frigorific în medie de 3 zile până la activitatea de neutralizare a cadavrelor print-un 

incinerator autorizat.  

Art.18 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală se efectuează prin 

incinerare într-un incinerator autorizat, acestea vor fi cântărite în prealabil. 

Art.19 Programe de informare şi educaţie a cetăţenilor:  

(1) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, are obligaţia de a promova 

adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de 

funcţionare a adăpostul pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa.  

(2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin.1 operatorul serviciului pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi:  

a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul pentru câinii fără stăpân şi în spaţiile pentru 

primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afişaj trebuie să conţină 

cel puţin următoarele informaţii: 1. data şi locul capturării fiecărui lot de câini, precum şi numărul 

cuştilor în care câinii respective sunt cazaţi; 2. adresa serviciului specializat pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân, adresa adăposturilor , adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon; 3. programul de 

vizitare a adăposturilor şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân;  

b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit. a);  

c) organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân.  

(3) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate încheia parteneriate cu 

organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.  

(4) Activităţile descrise se realizează şi prin editarea de materiale publicitare cu diverse precizări 

legale, cât şi sfaturi de îngrijire şi întreţinere a animalelor, organizarea de dezbateri publice, organizarea 

de târguri de adopţie, cursuri, expoziţii, chestionare etc.  
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Art.20 Operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura ridicarea cadavrelor 

de câini de pe domeniul public.  

 

CAPITOLUL IV 

 

PROGRAMUL PRESTAŢIEI 

 

Art.21 (1) Toate activităţile prevăzute la cap. III vor fi executate în baza monitorizării 

permanente de către operator, a sesizărilor înregistate la Primăria Orașului Tășnad şi trasmise 

operatorului, centralizate într-o adresă în format electronic sau individuale pe fax sau telefonic, astfel 

încât acestea să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân.  

(2) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după amiază şi 

pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresă a autorităţii contractante.  

(3) Accesul publicului în adăposturile se face în baza unui program stabilit de serviciul de 

gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-12:00 si 16:00 – 

18:00, respetiv sămbăta in intervalul orar 10:00 – 12:00.  

(4) Târgurile de adopţii canine se vor organiza în zilele de sâmbăta, în intervalul orar 10:00-

14:00  

(5) Duminica şi în timpul zilelor de sărbători legale, adăpostul este închis publicului vizitator.  

(6) Operatorul va crea o pagina Web pe care va prezenta toate informatiile legate de activitatiile 

prestate cât și datele lui de contact.  

Art.22 Operaţiunile ce vor fi prestate de concesionar cu cantităţile estimate pentru care se 

solicită oferta financiară sunt prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Ofertele vor fi 

exprimate în lei fără TVA. Plata tarifelor, respectiv decontarea de către concedent a serviciilor prestate 

se va face în funcţie de situaţia reală bazată pe documente justificative.  

 

CAPITOLUL V 

 

CONDIŢII DE CALITATE 

 

Art.23 Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate:  

a) continuitatea serviciului pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor 

contractuale;  

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;  

c) controlul calităţii serviciului prestat;  

d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  

e) respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de gestionare a câinilor 

fără stăpân de pe raza Orașului Tășnad  

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului;  
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g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în 

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;  

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat respectiv asistenţi 

veterinari şi medici veterinari în număr suficient;  

i) neutralizarea cadavrelor rezultate în urma eutanasierii animalelor se face prin încheierea unui 

contract cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens autorizat conform legilaţiei în vigoare;  

j) asigurarea conditiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spaţii dotate cu 

instalaţii frigorifice şi manipularea cadavrelor de animale de la sala de eutanasiere la depozitul 

frigorific, precum şi manipularea de la depozitul frigorific;  

 

CAPITOLUL VI 

 

DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ŞI ALTE DOTĂRI 

 

Art.24 Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, şi 

echipamentele necesare desfăşurării prestaţiei serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

Orașul Tășnad, în funcţie de cantitatea de lucrări estimată şi cu respectarea strictă a programului 

prestaţiei.  

Art.25 Dotări specifice. În vederea asigurării unui centru de gestionare a câinilor fără stăpân 

ofertantul va deţine un centru de gestionare autorizată care să corespundă condiţiilor minime prevăzute 

în Anexa 1 la Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân de pe raza Orașului Tășnad. Adăpostul va avea o capacitatea de minim 30 - maxim 100 locuri, cu 

asigurarea utilităţilor necesare funcţionării acestuia (apă menajeră şi evacuare ape uzate, energie 

electrică, etc, conform OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, actualizată). Adăpostul va fi autorizat de Directia Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa 

Alimentelor Satu Mare şi de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare (dacă este cazul) şi trebuie să 

fie situat la o distanţă maxim 15 km de Municipiul Satu Mare, pentru a facilita accesul populaţiei în 

adăpost în cadrul programului stabilit .  

Art.26 Deţinerea de personal de specialitate. Ofertantul la data depunerii ofertei va face dovada 

că pentru serviciile prestate are angajat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii 

sau contract de colaborare (servicii medicale, servicii de ecarisaj, servicii de neutralizare) a 

următoarelor categorii de personal:  

a) medic veterinar - membru al Colegiului Medicilor Veterinari  

b) asistenți veterinari- 2 persoane din care:  

-1 persoană va insoți echipajul de capturare a câinilor fără stăpân;  

-1 persoană va asigura asistența sanitar-veterinară din cadrul adăpostului;  

c) conducător auto – posesor ai certificatului de competenţă profesională pentru şoferii de pe 

vehicule care transportă animale vii -1 persoană  

d) muncitori pentru capturare câini – 2 persoane  

e) îngrijitor – minim 1 persoană;  

d) dispecerat pentru primirea sesizărilor şi coordonarea echipajelor din teren;  
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e) persoană desemnată, de preferat asistent sanitar – veterinar, pentru evidenţe şi fişe individuale 

ale câinilor intraţi sau ieşiţi prin adopţie sau revendicare în cadrul programului stabilit.  

f) personal administrativ de coordonare (desemnat ca persoană de contact în relaţia cu Primăria 

Orașului Tășnad, agenţi economici, asociaţii de proprietari, etc) - 1 persoană.  

Art.27 La data depunerii ofertelor, ofertantul va face dovada deţinerii sau închirierii cel puţin a 

unui vechicul amenajat special pentru transportul căinilor fără stăpân capturate. Se va face dovada 

deţinerii sau închirierii mijloacelor de transport menţionate şi a autorizării acestora din punct de vedere 

sanitar veterinar.  

 

CAPITOLUL VII 

 

TEHNOLOGII 

 

Art.28 Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind 

modalitatea de organizare şi funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân: capturarea 

şi transportul câinilor fără stăpân, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare 

a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc.  

Art.29 Operatorul trebuie să prezinte planul de control, monitorizare şi dispecerizare a 

activităţilor.  

Art.30 Operatorul va asigura următoarele cerinţe minime:  

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor;  

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor se va realiza în timp utili, astfel 

încât să asigure continuitatea serviciului;  

c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul la 

documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul pentru gestionarea cânilor fără 

stăpân, în condiţiile legii;  

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru 

gestionarea cânilor fără stăpân;  

e) prestarea activităţii pe domeniul public şi privat al Orașului Tășnad;  

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare;  

g) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora;  

h) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare;  

i) deţinerea de personal necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;  

j) dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 

condiţiile stabilite prin contract; 

k) condiţiile tehnice au caracter obligatoriu pe întreaga durată a contractului;  

l) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate.  
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CAPITOLUL VIII 

 

VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII 

 

Art.31 (1) Beneficiarul, prin persoana împuternicită (urmăritorul de contract) va verifica bilunar 

şi prin sondaj modul de efectuare a prestaţiei de către operator. Operatorul va întocmi rapoarte de 

activitate zilnice. Rapoartele zilnice se vor transmite prin format electronic sau pe suport de hârtie până 

cel târziu la ora 12 a zilei următoare.  

(2) Beneficiarul, prin persoana împuternicită (urmăritorul de contract), va verifica întocmai ca 

situaţiile de lucrări lunare (care va însoţi facturile lunare) să cuprindă toate rapoartele de activitate 

zilnice în format tipărit şi semnate de către operator şi urmăritorul de contract, iar tarifele să corespundă 

cu cele stabilite. Situaţia de lucrări va fi semnată de către operator şi beneficiar.  

Art.32 Beneficiarul în urma verificărilor efectuate în adăpost va întocmi proceseverbale de 

constarea, iar pe teren va întocmi Nota de Constatare în care se va consemna aspectele constatate şi 

modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primate de la cetăţeni şi eventual, penalităţile aplicate 

operatorului pentru deficienţele constatate.  

Art.33 Operatorul va comunica beneficiarului şarja în care vor fi incinerate cadavrele sau 

deşeurile animaliere precizate la art. 16 din prezentul caiet de sarcini, cu 24 de ore înainte de efectuarea 

acestora.  

Art.34 Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi garantează material şi financiar, 

calitatea şi cantitatea serviciilor prestate.  

 

CAPITOLUL IX 

 

CONDIŢII DE EXPLOATARE 

 

I. Condiţii tehnice  

Art.35 Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad trebuie să asigure 

prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea 

condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.  

 

II. Obiective de exploatare  

Art.36 Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:  

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;  

b) promovarea calităţii şi eficienţa serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân;  

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;  

d) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;  

e) gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală;  
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f) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului pentru gestionare a câinilor fără 

stăpân;  

g) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.  

h) protecţia animalelor, cu evidenţierea măsurilor de protecţie pe etape de dezvoltare, în 

concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.  

i) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale;  

j) continuitatea serviciului.  

 

III. Obiective de ordin economic  

Art.37 (1) Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va urmări să se realizeze un raport 

calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între 

riscurile şi beneficiile asumate prin contract.  

(2) Tarifele sunt cele prezentate în oferta de tarife conform Anexei nr. 1 parte integrantă din 

prezentul caiet de sarcini.  

(3) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în 

conformitate cu prevederile legale.  

(4) Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea preţului privind prestarea 

serviciului de gestionare a cânilor fără stăpân în Orașul Tășnad, ce se va putea realiza începând cu anul 

doi de contract conform clauzelor prevăzute mai jos:  

a) Pentru primele 12 luni de contract, tarifele sunt cele din oferta de tarife declarată câştigătoare, 

exprimată în lei; 

 b) Prima ajustare se va putea realiza la 12 luni după semnarea contractului. Ajustarea preţurilor unitare 

ofertate se va face pe baza indicilor de inflaţie publicaţi de Institutul Naţional de Statistică;  

(5) Actualizarea preţului va fi solicitată beneficiarului de către operator  

(6) Operatorul se obligă să execute serviciul prevăzute în contract cu profesionalism şi 

promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini.  

(7) Operatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciului, să asigure resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciului contractat.  

(8) Tarifele se vor ajusta conform alin (5) şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Orașului 

Tășnad.  

(9) Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, 

cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor 

conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri).  

 

IV Obiective de mediu  

Art.38 Pe perioada derulării contractului de delegare prin concesiune operatorul va respecta 

condiţiile de mediu impuse prin legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului. Operatorul 

răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare 

protejări mediului pe toată durata derulării contractului.  

Art.39 Pe toate durata derulării contractului operatorul va implementa condiţionările ce se 

stabilesc prin acte normative emise de autorităţiile sanitar veterinare competente.  
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CAPITOLUL X 

 

INVESTIŢII 

 

Art.40 (1) Investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea serviciului de gestionare câinilor fără 

stăpân, ca urmare a modificărilor legislative, cad exclusiv în sarcina operatorului. Operatorul va 

prezenta concepţia proprie de modernizare şi dezvoltare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân şi va prezenta un program de investiţii concret în acest sens.  

(2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului se amortizează de către 

acesta pe durata derulării contractului de delegare.  

(3) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămăn în proprietatea lui pe 

perioada derulării şi la încetarea contractului.  

 

CAPITOLUL XI 

 

DURATA CONCESIUNII 

 

Art.41 (1) Durata pentru care se concesionează serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

din Orașul Tășnad, este de 5 ani. Contractul se poate prelungi cu acordul părţilor, în funcţie de 

prevederile legislaţiei în vigoare la momentul expirării duratei contractului.  

Art.42 Pe durata stabilită la alin. 41 se interzice subconcesionarea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, în tot sau în parte, altor operatori.  

 

CAPITOLUL XII 

 

REDEVENŢA 

 

 Art. 43 (1) Redevenţa se stabileşte prin contractul de delegare a serviciului pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad.  

(2) Redevenţa este de 0,5 % din valoarea totală a facturilor încasate de operator pentru serviciile 

prestate în Orașul Tășnad.  

 

CAPITOLUL XIII 

 

CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE OPERATOR 

 

Art.44 (1) Se percepe o garantie de participare la licitatie de 4.000 lei, garanție ce se constituie 

în conformitate cu prevederile art.45 şi art.46 din HG 867/2016.  

 

 



 

 

15 

CAPITOLUL XIV 

 

CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE 

 

Art.46 Încetarea delegării de gestiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân prin 

concesiune se face în următoarele situaţii:  

a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este 

prelungită după expirarea termenului;  

b) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar şi a 

clauzelor contractuale specifice;  

c) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia, în condiţiile legii;  

d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;  

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata 

unei despăgubiri în sarcina concesionarului;  

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei 

despăgubiri în sarcina concedentului;  

g) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;  

h) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate 

face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, în 

acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În 

aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;  

 i) în cazul în care concesionarului ii sunt retrase autorizaţiile legale necesare desfăşurării 

activităţii.  

j) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a 

continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri.  

 

CAPITOLUL XV 

 

SANCŢIUNI ŞI PENALITĂŢII 

 

Art.47 Pentru încălcarea condiţiilor de execuţie a operatorului pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân, operatorul va fi sancţionat după cum urmează:  

a) Neefectuarea capturării câinilor fără stăpân la solicitarea Primăriei Orașului Tășnad, în termen 

de maximum 48 oree de la data comunicării sau în termen de 24 ore în cazul urgenţelor se sancţionează 

cu 5 % din contravaloarea prestaţiei ce trebuia executată, calculată de la data comunicării şi până la 

executarea efectivă a solicitării.  
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b) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de trei luni de zile a mai mult de 5 solicitări ale 

Primăriei Orașului Tășnad, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în 

întarziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile.  

c) Nerespectarea condiţiilor sanitar veterinare de desfăşurare a activităţilor atrage după sine 

sancţiuni din partea concedentului în temeiul legislaţiei specifice.  

 

CAPITOLUL XVI 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.48 Prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile prevăzute în Regulamentul 

serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân.  

Art.49 Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei 

pentru concesionarea serviciului de gestionarea câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad. În lipsa unor 

dispoziţii exprese prevăzute în caietul de sarcini şi/sau în regulament se vor aplica dispoziţiile OUG 

155/2001 şi HG 1059/2013.  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


