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 H O T Ă R Â R E A nr.93/2022 
privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân pe raza comunei Ciumani  
 
  Consiliul Local al comunei Ciumani,   

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.93/2022 prezentată de 

Primarul comunei Ciumani privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân pe raza comunei Ciumani, 

 -raportul de specialitate nr.93/2022 al Viceprimarului comunei Ciumani, 
 - avizul consultativ favorabil nr.93/2022 al Comisiei de specialitate  pentru 

agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului , servicii publice, 
administrația publică locală, cooperări interinstituționale; 

 - Adresa nr.533219/05.10.2022 al Inspectoratului Județean de Poliție 
Harghita – Biroul pentru Protecția Animalelor, prin care ne-a fost atrasă atenția 
importanței asigurării acțiunilor de captare, adăpostire, deratizare, transport, cazare 
și asigurarea asistenței medical-veterinare a animalelor. 

-Faptul că pe raza comunei Ciumani până în prezent nu a fost înființată un 
asemenea serviciu și acum este necesar și oportun înființarea acestuia. 

Luând în considerare prevederile: 
 - art. 1, art. 2, art. 11 si art.14, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Legii nr.227/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

- Hotărârii Guvernului 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, 

-Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor,republicată cu modificatările și 
completatările ulterioare, 

- Ordinul nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.205/2004, 

- Ordinul nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și 
înregistrarea câinilor cu stăpân, emis de Autoritatea Națională Sanitară veterinară și 
pentru Siguranța Animalelor, 
         Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică  și a Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând procesul verbal de afişaj nr.3992/2022, 
        În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera d), art. 133 

alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de 



urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
 

h o t ă r e ș t e: 
 

 
Art.1. – Se aproba înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân, pe raza comunei Ciumani. 
Art.2.–Se aproba delegarea gestiunii serviciului  către  operatori, persoane 

juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției 
animalelor. 

Art.3.- Se aproba Regulamentul de desfășurare a activității de gestionare a 
câinilor fără stăpân pe raza comunei Ciumani, conform Anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.4.- Se aprobă Caietul de sarcini al delegării gestiunii serviciului specializat 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Ciumani, conform Anexei nr.2 la 
prezenta hotărâre. 
     Art.5.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
primarul, respectiv viceprimarul comunei Ciumani. 

Art.6.- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general al 
comunei Ciumani pentru Primarul și Viceprimarul comunei Ciumani, precum Instituției 
Prefectului Județului Harghita și se afișează public. 

 
 
 

 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    Contrasemnează  pentru legalitate 
          Péter László                                          Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 

 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 20 
decembrie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13  
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 


