
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SATU MARE 

ORAȘUL TĂȘNAD 

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA nr. 30 

din data de 28 februarie 2019 
 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și 

Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor 

fără stăpân din Orașul Tășnad, județul Satu Mare 

  

 Consiliul Local al orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

Având în vedere Raportul Serviciului de Administrare a Domeniului Public si 

Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul 

Comisiei pentru  buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări 

de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

          În baza prevederilor: 

 - Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.3/2003; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Legii nr.205/2004, privind protecția animalelor, cu completările şi modificările aduse 

prin cu Legea nr. 9/2008; 

- Ordinului nr.523/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.205/2004, privind protecţia animalelor; 

- Hotărarii nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 

protecţia animalelor în timpul transportului; 

 

 

 



- Legii nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

- Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, aprobate prin 

H.G.nr.1059/11.12.2013; 

- Ordinului nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea 

câinilor fără stapân emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranța Alimentelor; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr.55/2002, privind regimul de deținere al câinilor periculoşi 

sau agresivi, republicată; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activității de 

neutralizare a deşeurilor de origine animală; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c) , alin 5, lit. (a), ale art. 45 alin (3), 

precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 Art.1. – Se aprobă "Studiul de oportunitate, pentru serviciul de gestionare a 

câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad", conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, 

parte integranta din aceasta. 

Art.2. – Se aprobă "Caietul de sarcini, pentru serviciul de gestionare a câinilor 

fără stăpân din Orașul Tășnad", conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte 

integranta din aceasta.. 

Art.3. – Se aprobă "Contractul de concesiune, pentru serviciul de gestionare a 

câinilor fără stăpân din Orașul Tășnad", conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, 

parte integranta din aceasta. 

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul  orașului Tășnad şi Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Privat 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


