
 
Anexa nr.2 

la  Hotărârea Consiliului Local Vinga nr.94/24.07.2017 privind   înființarea Serviciului 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân  la nivelul comunei Vinga   

și aprobarea delegării gestiunii acestui serviciu prin concesiune 
 
 

 

Regulament 

de organizare şi funcţionare a serviciului public de gestionare a câinilor fără 

 stăpân la nivelul comunei Vinga   

 

 

Cap. 1 Dispoziţii generale 

ART. 1. 
Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar și condiţiile în care se desfăşoară 
activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în Comuna Vinga, în conformitate cu principiile 
și reglementările prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, privind organizarea și 
funcţionarea serviciilor publice de administare a domeniului public și privat de interes local, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, în Hotărârea  Guvernului nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată, în Legea nr.227/2002, pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân și Legea nr.391/2006, pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân. 
ART. 2. 
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se desfăşoară sub autoritatea Consiliului 
local care controlează gestionarea serviciului și  urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul 
serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân pe plan local. 
ART. 3 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public public de gestionare a 
câinilor fără stăpân în Comuna Vinga. 
(2) Condiţiile tehnice si indicatorii de performanta prevăzuţi în prezentul regulament au 
caracter obligatoriu. Consiliul local, poate aproba și alți indicatori de performanță său alte 
condiţii tehnice pentru serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, pe baza unor 
studii de specialitate efectuate pe perioada de derulare a activității, aplicarea lor făcându-se 
în anul următor anului în care s-au stabilit și aprobat. 
 
 

Cap. 2 Definiţii 
ART. 4 
Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni: 
a) domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile si 
imobile intrate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale prin modalitatile prevăzute 
de lege si care nu fac parte din domeniul public al acestora; 
b) domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile si 
imobile aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii 
sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local si care nu au fost declarate prin 
 
 
lege bunuri de uz sau de interes public judeţean sau national; 

 



CAP. 3 Organizarea si funcţionarea serviciului public de 
gestionare a câinilor fără stăpân 

 

A. Organizarea si funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor 
fără stăpân  
ART. 5 
Înfiinţarea, organizarea, coordonarea si reglementarea serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân pe domeniul public si privat constituie obligaţia exclusiva a Consiliului 
local, iar monitorizarea și controlul funcţionarii si gestionarii acestuia intra în atributiile si 
responsabilitatea exclusiva a Consiliului local al comunei Vinga. 
ART. 6 
(1) Administrarea si exploatarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se 
face prin intermediul unui operator autorizat de către Consiliul local, în baza unui contract 
de concesionare a serviciului. 
(2) Operatorul prevăzut la alin. (1) va avea o structura dimensionată în funcţie de 
mărimea localităților Vinga, Mănăștur și Mailat si va avea încadrati specialisti în domeniul 
medico-veterinar, financiar-contabil, administrativ și juridic. 
ART. 7 
La elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare a serviciului 
public de gestionare a câinilor fără stăpân s-a avut în vedere respectarea și îndeplinirea 
principiilor înscrise in Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobata cu modificări prin 
Legea nr. 3/2003, Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, Ordonanţa de Urgență 
nr.155/2001, aprobată şi modificată prin Legile nr. 227/2002 şi nr. 391/2006 și H.G nr. 
1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân. 
ART. 8 
Funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se va face în condiţii de 
transparență prin consultarea cu utilizatorii și asociaţiile lor reprezentative, precum si cu 
organizaţiile si asociaţiile pentru protecţia animalelor. 
ART.9 
Activitățile serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân vor asigura: 
a) satisfacerea cerinţelor si nevoilor comunităţilor locale; 
b) continuitatea serviciului; 
c) ridicarea continuă a standardelor si a indicatorilor de performanta al serviciilor prestate; 
d) protecţia si conservarea mediului natural; 
e) menţinerea condiţiilor sănitare in conformitate cu normele de igiena si sănatate publica. 
ART. 10 
(1) Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân prestat trebuie să indeplineasca la 
nivelul beneficiarilor indicatorii de performanta aprobaţi de consiliul local, prin prezentul 
regulament propriu al serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân . 
(2) Indicatorii de performanta aprobaţi de consiliul local, respecta cadrul general stabilit in 
acest scop in prezentul regulament. 
 
 
B. Administrarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân  
 
ART. 11 
Administrarea serviciului public de gestionare a câinilor fară stăpân se organizeaza la nivelul 
comunei Vinga, după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciul prestat și ținându-se 
cont de mărimea, gradul de dezvoltare si de particularitatile economico-sociale ale comunei 
Vinga, de posibilităţile de dezvoltare. 
ART. 12 
(1) Gestiunea acestui serviciu se realizeaza prin gestiune indirectă. 



(2) Alegerea formei de gestiune indirecta a serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân s-a făcut prin hotărârea consiliului local. 
ART. 13 
In cazul gestiunii indirecte, desfășurarea activităților specifice serviciului public de gestionare 
a câinilor fără stăpân se realizează prin încredințarea totală a realizării serviciului către un 
operator. 
 

CAP. 4 
Realizarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
ART. 14 
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin organizarea si 
desfășurarea la nivelul comunei, a activităților edilitar-gospodarești specifice domeniilor 
componente ale acestui serviciu. 
 

SECŢIUNEA 1 
Asigurarea condiţiilor sanitare 

 
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
ART. 15 
(1) Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de 
norme privind transportul, îngrijirea si eutanasierea animalelor fără stapan, care prezintă un 
grad ridicat de pericol social. 
(2) Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protecţia câinilor conform 
principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetățenilor din 
unitatea administrativ-teritoriala în care functionează. 
(3) Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân va realiza urmatoarele: 
1. Capturarea câinilor fără stăpân, pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor fizice sau 
juridice cu respectarea următoarelor: 
- capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al operatorului, care trebuie să 
fie format din persoane instruite în acest sens; 
- capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal, iar persoanele care 
captureaza câinii fără stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic; 
- persoanele care captureaza câinii vor lucra în echipe de câte doi, plus şoferul mijlocului 
de transport și vor purta echipamentul de protectie adecvat; 
- personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare 
se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, avand la capat o bucla care poate 
să gliseze sau care se poate strânge in jurul gatului câinelui, pentru a permite persoanei 
calificate să țină câinele la distanță și să-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea 
dorita, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declanşare rapida fiind utilizat 
pentru eliberarea câinelui în caz de urgență sau atunci cand este pus în cuşcă. De 
asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul cuştilor capcana, în care se introduce 
mâncare si care sunt dotate cu usi mobile care cad dupa intrarea animalului in cuşca. 
- câinii foarte agresivi, situati în spații inaccesibile sau suspecţi de a fi turbati, pot fi 
imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captura cu săgeata care utilizează gazul carbonic 
comprimat sau cu cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau sageti care 
permit injectarea cu produse imobilizante; 
- pentru imobilizare se vor utiliza numai substanțe aprobate de organele sanitar veterinare, 
prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescripţiilor medicale, ea fiind puţin 
periculoasa pentru trecători; poate fi utilizata si orice alta asociere de produse autorizate cu 
respectarea legislaţiei in vigoare; 
- este interzisa utilizarea armelor pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi raniti grav; 
2. Transportarea acestora la baza de gestionare a câinilor fără stăpân cu respectarea 
următoarelor: 
- autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranţa, securitate, protectie 
împotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata; 



- fiecare animal trebuie sa aiba o cuşca separată, în condiţii speciale fiind acceptate 
maximum 2 animale; câini pot fi legaţi cu o lesa de colier in cuşca iar la nevoie li se pot 
pune botnite de nylon. 
- custile vor fi alese in funcţie de talia animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decât corpul 
animalului; 
- pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista cuşti separate; 
- autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a 
câinilor fara stapan si cu nr. de telefon; 
- autovehiculele trebuie sa fie dotate cu următorul echipament: plasa, scara, cuşti metalice 
sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim ajutor; 
- şoferii autovehiculelor trebuie sa fie instruiti, sa acorde ajutor animalelor bolnave; 
- se interzice efectuarea eutanasiei in autovehiculele de transport pentru câini; 
3. Cazarea câinilor se va face la centrul (baza) de gestionare a câinilor fără stăpân care 
trebuie să îndeplinească urmatoarele cerinţe: 
- să permită cazarea câinilor în cuşti separate pentru a reduce stresul asupra lor și pentru a 
putea controla bolile; 
- câinii vor fi separaţi după următoarele criterii: 
a) stare de sănătate; 
b) vârsta; 
c) sex; 
d) grad de agresivitate. 
- pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etanşat și care permite o curățare și 
dezinfectare uşoară, iar pentru a evita băltirea apei în exces vor fi înclinate spre o reţea de 
canalizare; 
- pereţii dintre cuşti trebuie sa aiba cel puţin 185 cm înaltime, trebuie să împiedice 
scurgerea apelor și dejecţiilor de la o cușca la alta; 
- pereţii cuştilor vor fi confecţionaţi din unul din urmatoarele materiale: cărămida tencuită 
și vopsită; metal incastrat în beton; beton; plasa de sârmă; 
- deasupra pereţilor despărtitori se pune o plasă de sârmă la înălțimea de 60 cm; 
- custile exterioare pot fi confecţionate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn; 
- adăpostul trebuie sa aiba drenaj și instalatii corespunzătoare pentru depozitarea 
încărcăturii de deşeuri zilnice; 
- trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilatia și umiditatea 
corespunzătoare, în vederea asigurarii confortului animalelor, personalului și publicului 
vizitator; 
- în toate zonele cu cuşti trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului, fie cu ajutorul 
ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise; 
- cuștile exterioare vor fi acoperite; 
4. Adăpostirea câinilor în cadrul centrului de gestionare a câinilor fără stăpân se va face 
după cum urmează: 
- în cuşti individuale cu respectarea următoarelor dimensiuni: 
a) pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm; 
b) pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm; 
c) pentru câini de talie mica: 91 cm x 122 cm; 
d) cuștile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafaţa de 6,5 mp. 
- locurile împrejmuite trebuie sa aiba următoarele dotări: 
- să existe apă potabilă în permanență, 
- vasele pentru alimentare să fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea 
aducerii unui nou animal în cușcă, 
- vasele pentru alimentare sa fie aşezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca 
în ele și să poata fi curațate și dezinfectate uşor, 
- daca spațiile nu sunt încălzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihnă și culcuşuri, 
- pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi 
curatate si dezinfectate uşor. 
5. Preluarea, înregistrarea, consultarea și trierea câinilor aduşi în centru se face într-un 
spaţiu destinat acestei activitati, suficient de spaţios și igienizat astfel încât să asigure 
spaţiul necesar pentru mişcarea personalului, a persoanelor care vin pentru adopţii. 



6. Tratarea câinilor se va face într-un spaţiu cu destinația de chirurgie sau în mai multe 
spații funcţie de capacitatea centrului, spații care vor respecta normele sanitar veterinare 
în vigoare. In aceste săli se vor efectua intervenţiile chirurgicale de sterilizare a 
animalelor,  precum si eutanasierea. 
7. Controlul bolilor se efectuează zilnic fiecărui animal din centru, orice eveniment medical 
va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central. Examinarea se va face de medicul 
veterinar al centrului sau în lipsa acestuia de către tehnicianul veterinar. Personalul 
centrului va fi instruit să recunoască semnele de boală și să le aducă la cunoștință 
personalului veterinar. 
8. Hranirea câinilor în centru se face pe durata legală de menţinere în centru, după cum 
urmează: 
- cățeii în varsta de 6-12 saptamani vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, câinii în vârsta de peste 
12 săptămâni vor fi hrăniţi de două ori pe zi iar câinii de peste un an vor fi hrăniţi o data 
pe zi. 
- hrana trebuie să fie întotdeauna proaspată, iar hrana uscată va fi administrată 
individual si supravegheat. 
9. Intretinerea curăţeniei se face prin curățirea, spălarea și dezinfecția fiecărei cuşti sau 
boxe , operaţii efectuate zilnic si inainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în 
vedere ca pe perioda efectuării curăţeniei apa si dezinfectantul să nu vina în contact cu 
animalele. 
10. Eutanasierea câinilor bolnavi se face de către personal specializat al serviciului 
public de gestionare a câinilor fără stăpân. 
             Aceasta activitate se va efectua de către un medic veterinar cu substantele prevăzute 
de legislaţia în vigoare și prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu 
obligaţia ca procedeele și substantele utilizate să nu provoace chinuirea animalelor. 
             Se eutanasieaza prima dată câinii batrani, bolnavi cronici, bolnavi incurabili și cei cu 
comportament agresiv. 
             Sunt supusi aceluiaşi tratament câinii abandonaţi si nerevendicati in termenul de 14 
zile lucratoare. 
              Aceasta operaţie se va face doar de către medici veterinari care poseda atestatul de 
libera practica eliberat de Colegiul medicilor veterinar, fiind strict interzisă oricărei alte 
persoane neautorizate. 
           Raportarea situatiilor privind câinii capturati, cazaţi si eutanasiati se va face către 
Direcţia Sanitar Veterinara. 
11. Asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate 
sanitar- veterinar, unde pot fi cazaţi contra cost câini cu stăpâni. 
12. Asigurarea de spaţiu pentru eutanasiere și depozitarea cadavrelor în vederea 
transportului la incinerator. Aceste spatii nu sunt deschise vizitării persoanelor străine. 
(4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în acest sens 
fiind interzise: 
a) omorârea câinilor în afara institutiilor specializate; 
b) prinderea si maltratarea câinilor; 
c) organizarea luptelor cu câini. 
(5) Contravaloarea prestaţiilor efectuate prin serviciul public de gestionare a câinilor fără 
stăpân se va achita astfel: 
a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de serviciul public de gestionare a câinilor fără 
stăpân; 
b) pentru efectuarea operaţiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la cererea clienţilor, 
aceştia vor achita tarifele propuse de serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân si 
aprobate de consiliul local; 
c) pentru asigurarea adăpostirii temporare a câinilor va fi achitata contravaloarea hranei si a 
chiriei pentru adapost. 
 
 
 
 



CAP. 5 
Drepturile si obligaţiile autoritatilor administraţiei publice locale, ale operatorului și 

beneficiarilor serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân  
 
 
 

SECŢIUNEA 1 
Drepturile și obligaţiile autorităților administraţiei publice locale 

 
 

ART. 16 
Autoritățile administraţiei publice locale acționează în numele și în interesul comunităţilor 
locale pe care le reprezintă și răspund față de acestea pentru modul în care organizează, 
coordonează și controlează serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân . 
ART. 17 
Autoritățile administraţiei publice locale au următoarele atributii: 
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si funcţionare a serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 
b) luarea iniţiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul public de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 
c) exercitarea competentelor si responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei in vigoare, 
referitoare la serviciul public de gestionare a câinilor fară stăpân. 
ART. 18 
Autoritățile administraţiei publice locale au în raport cu operatorul urmatoarele drepturi: 
a) să verifice, să solicite refundamentarea si să aprobe structura, nivelurile si ajustarile 
preturilor si tarifelor propuse de operatorul serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân. 
b) să sancţioneze operatorul in cazul in care acesta nu respecta indicatorii de performanta si 
parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia 
situatiilor care nu se datoreaza operatorului de serviciu. 
ART. 19 
Autoritatile administraţiei publice locale au urmatoarele obligaţii: 
a) să asigure un mediu de afaceri concurential și transparent și să asigure un tratament egal 
tuturor operaţiunilor; 
b) să asigure publicitatea și accesul liber la informaţiile publice privind pregatirea ofertelor si 
participarea la licitatii; 
c) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizarii si desfasurarii procedurilor de 
delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 
d) să aducă la cunostință publică, în condiţiile legii, hotărârile și dispoziţiile al căror obiect îl 
constituie serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân ; 
e) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân; 
f) să respecte și să îndeplineasca obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; 
g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; 
h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea 
operatorului, altele decât cele publice. 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Drepturile și obligaţiile operatorului 

 
ART. 20 
(1) Drepturile operatorilor serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se înscriu în 
caietele de sarcini, în prezentul regulament al serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân serviciilor si în contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și 
menţinerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a acestuia. 



(2) Operatorul serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, persoana juridică, 
asociaţie sau fundaţie pentru protectia animalelor, au calitatea de autoritate contractanta si au 
obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementarilor legale in vigoare. 
ART. 21 
Operatorul serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân are urmatoarele drepturi: 
a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător  cantității și calității acestora; 
b) să propună autorităților administraţiei publice locale ajustarea periodică a prețurilor și a 
tarifelor, în funcţie de influentele intervenite în costurile de operare; 
c) să sisteze prestarea serviciului către utilizatorii alţii decât consiliul local, care nu si-au 
achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorarile de intarziere, în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data expirării termenului de plata. Reluarea prestării serviciului se va face 
în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, cheltuielile aferente 
suspendării, respectiv reluării prestării, fiind suportate de utilizator altul decât consiliul local. 

 ART. 22 
Operatorul prestator a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân are față de 
utilizatori urmatoarele obligaţii: 
a) să presteze servicii utilizatorilor cu care a incheiat contracte de prestare a serviciului, în 
conformitate cu clauzele prevăzute în contract; 
b) să deserveasca toti utilizatorii din aria de acoperire; 
c) să respecte indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local în caietul de sarcini sau în 
contractul de delegare a gestiunii; 
d) să furnizeze consiliului local informaţiile solicitate și să asigure accesul la toate 
informaţiile necesare verificării si evaluarii funcţionarii si dezvoltării serviciului, in 
conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si prevederile legale in vigoare; 
e) să puna in aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de 
normele legale in vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri si servicii; 
f) să asigure finanţarea pregătirii si perfecţionării profesionale a propriilor salariati. 
g) să țină un registru special vizat de medicul veterinar și care va conţine: data capturării, 
data si ora cazarii în adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini 
prinşi, revendicaţi, adoptati, eutanasiati, substanța utilizată și numele persoanei care 
realizeaza eutanasierea, numărul de tatuaj, nr. fisei de adopţie, data vaccinarii antirabice, 
data sterilizării, data predării cadavrelor la societatile de incinerare, precum si persoanele 
care au instrumentat manoperele respective. 
h) să permită accesul reprezentanţilor asociaţiilor, organizaţiilor si societatilor pentru 
protectia animalelor la operaţiile de capturare, adapostire, vaccinare,deparatizare, adopţie si 
eutanasiere, în cazul în care aceştia o solicită dar pe baza unui program orar prestabilit. 
i) să comunice lunar la direcţia sanitar veterinara județeana și prefecturii numărul de câini 
capturati, înregistrați și identificaţi prin microcip. 

 

SECŢIUNEA a 3-a  
Drepturile si obligaţiile utilizatorilor 

  
 ART. 23 

Utilizatorii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân au urmatoarele drepturi: 
a) acces neîngradit la informaţiile publice privind serviciul public de gestionare a câinilor 
fără stăpân; 
b) garantarea accesului si dreptului de a beneficia de serviciul public de gestionare a 
câinilor fară stăpân din aria de acoperire a operatorului; 
c) de a beneficia de prevederile hotărârilor si deciziilor cu privire la serviciul public de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 
d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri 
proprii.  
ART. 24 



Utilizatorii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân alţii decât consiliul local, au 
următoarele obligaţii: 
a) să respecte clauzele contractului de prestare și să îsi achite obligaţiile de plată în 
conformitate cu prevederile acestora; 
b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data emiterii facturii; 
c) să plateasca dobânzi si penalitati de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata 
obligaţiilor fata de bugetul de stat, in cazul in care contravin precizărilor de la lit. b); 
d) să respecte prevederile regulamentului serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizaţi sau, in anumite cazuri, să li se sisteze 
serviciul prestat. 
e) în cazul adopţiei au obligaţia de a respecta prevederile actului de donaţie precum și a 
legislaţiei naţionale și locale din domeniu. 
f) în cazul adopţiei va achita o taxa care acopera cheltuielile medicale, cele de întretinere al 
cărui cuantum se stabileşte de operator cu aprobarea consiliului local. 

             CAP. 6 
Finanţarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 

 ART. 25 
Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionarii propriu-zise a serviciului public de 
gestionare a câinilor fără stăpân se asigură prin încasarea de la consiliul local și de la 
utilizatori, pe baza tarifelor, preturilor sau taxelor legale aprobate, a unor sume reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiţii: 
a) organizarea si desfasurarea pe principii si criterii comerciale si concurentiale a activității 
prestate; 
b) protejarea autonomiei financiare a operatorului; 
c) reflectarea costului efectiv al prestării serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân in structura si nivelul tarifelor; 
d) ajustarea periodica a preturilor, tarifelor si taxelor locale; 
e) recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife, sau prin taxele locale; 
f) acoperirea prin tarife si prin taxele locale cel puţin a sumelor investite si a cheltuielilor 
curente de funcţionare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 

  
 ART. 26 

(1) In contractul de delegare sunt prevăzute sarcinile concrete ce revin, consiliului local si 
operatorului în ceea ce priveşte finanţarea si realizarea obiectivelor, respectiv ale 
programelor de investitii. 
(2) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane 
care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorilor raman în proprietatea acestora pe toata 
durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit 
altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a 
gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la incetarea din orice cauza a 
contractului. 
 

   CAP. 7 
     Preturi, tarife si taxe 

 
 ART. 27 

(1) Nivelul preturilor si al tarifelor pentru plata serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân se fundamentează pe baza costurilor de producţie si exploatare, a costurilor de 
întretinere si reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale si 
necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor 
contractate, a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii. 
(2) Aprobarea preturilor si a tarifelor se face de către consiliul local. 
(3) Cuantumul si regimul taxelor locale, când este cazul, se stabilesc anual prin hotarare a 
consiliului local, in conformitate cu prevederile legale în vigoare. 



(4) Structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor fi stabilite astfel încât: 
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 
b) să acopere cel puţin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare; 
c) să descurajeze consumul excesiv si risipa; 
d) să incurajeze exploatarea eficienta a serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân; 
e) să încurajeze investiţiile de capital; 
f) să respecte autonomia financiara a operatorului. 
(5) Metodologia de fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor, precum si cea de aprobare 
a acestora se vor stabili de consiliul local. 

 ART. 28 
(1) Aplicarea de către operator a preturilor si tarifelor avizate și aprobate conform art. 27, 
alin. (2) este obligatorie. 
(2) Preturile si tarifele avizate trebuie să respecte urmatoarele cerinţe: 
a) asigurarea prestării serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelurile de 
calitate si la indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local prin caietul de sarcini, prin 
prezentul regulament a serviciului si prin contractul de delegare a gestiunii, dupa caz; 
b) realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciul public de gestionare a 
câinilor fără stăpân prestat pe perioada angajata și asigurarea unui echilibru intre riscurile si 
beneficiile asumate de părţile contractante. 

 ART. 29 
Pentru menţinerea echilibrului contractual orice alocaţie bugetara  pentru dezvoltarea 
serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân sau a infrastructurii edilitar-urbane 
aferente va putea fi aprobata de consiliul local numai daca determina o reducere, 
corespunzător alocaţiei acordate, a tarifului, a preţului sau o creştere a calitatii serviciilor, 
inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcţiune a acestora. 

 
CAP. 8 Răspunderi si sancţiuni 

  ART. 30 
(1) Incalcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, civila, 
contravenţionala său penala, dupa caz. 
(2) Consiliul local are dreptul să sancţioneze operatorul prestator al serviciului public de 
gestionare a câinilor fară stăpân in cazul in care acesta nu presteaza serviciul public de 
gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul indicatorilor de calitate si de eficienta stabiliti in 
contractul de delegare, prin: 
a) aplicarea unor penalizari corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de 
mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate. Penalizările vor fi 
definite in contractul de delegare a gestiunii său in regulamentele serviciilor de administrare 
a domeniului public si privat; 
b) revocarea hotararii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune si rezilierea contractului 
de delegare a gestiunii daca timp de 6 luni de la incheierea acestuia se constata incalcarea 
repetata a obligaţiilor contractuale. 
(3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunica autoritatii naţionale de reglementare. 
(4) In situatiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatile administraţiei publice locale pot solicita 
autoritatii naţionale de reglementare anularea licenţei de operare. 

 ART. 31 
Regulamentul serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se completează cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 155/2001 si Legea nr. 227/2002 privind modul de 
sancţionare a nerespectarii prevederilor prezentului regulament. 
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