
ROMANIA
JUDETUL BACAU
VICEPRIMARUL
COMUNEI BOGDANE$TI

PROIECT DE HOTARARE
privind infiin{area Serviciului specializat pentru gestionarea cdinilor firI stipin,

aprobarea Regulamentului de organizare;i func{ionare a serviciului, aprobarea Planului de
acfiuni qi aprobarea delegirii acestui serviciu

Viceprimarul comunei BogddneEti judeJul Bacdu ,
Ydzdnd raportul de specialitate inregistrat sub ff. 7172 din 15.02.2023

intocmit de doamna Iftinca Alina - consilier juridic,
Adresa nr.3$441'din 3O.01.2023 a Inspectoratului de Polilie Judelean Bacdu
Avdnd in vedere:

- OUG nr. 15512001 privind'aprobarea programului de gestionare a cAinilor fbrd stdp6n,
aprobatd prin Legeanr.2212002, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- HG nr. 105912013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG
nr. 15512001:

- Legeanr.20512004 privind proteclia animalelor, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;

- Ordinul 52312008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
205t2004;

- Legea 60/2004 privind ratificarea Convenliei Europene pentru proteclia
animalelor de companie, semnatd.Ia Strasbourgla23 iunie 2003;

- OG nr. 7112002, privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice
administrare a domeniului public Ai privat de interes local, cu modificdrile
completdrile ulterioare ;

- HG nr.955/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru
7I/2002, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Ordinul nr. l/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea
inregistrarea cdinilor cu stdpdn emis de Autoritatea NalionalS Sanitar Veterinard
pentru S iguranJa Alimentelor;

- ouc nr. 55/2002 privind regimul de deJinere a cainilor periculogi sau agresivi,
republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

- Legea nr. 205/2004 privind protec{ia animaielor,
completdrile ulterioare;

- Ordinul rr. 80/2005 pentru aprobarea Normei
siguranla alimentelbr privind stabilirea documentelor gi
activitbtrii de neutralizare a degeurilor de origine animald,
ulterioare:
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- Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenliei europene pentru protec{ia
animalelor de companie, semnatd, lastrasbour g la 23 iunie 2003:



- OG ff. 2112002 privind gospoddrirea localitSlilor urbane gi rurale,
modificdrile qi completdrile ulterioare ;

- Legea 10012016 privind concesiunile de lucrdri gi concesiunile de servicii,
modificdrile gi complet[rile ulterioare;

cu

- HG nr. 86712016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de lucrdri gi contractelor de servicii din
Legea 10012016;

- Legea 27312006 privind finanJele publice locale, cu modificdrile qi completirile
ulterioare;

- O.G. nr. 4212004 privind organizarea activitilii sanitar-veterinare qi pentru
siguranfa alimentelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- O.G. nr.24/2016 privind organizarea qi desfbsurarea activitdlii de neutralizareta
subproduselor de origine animald care nu sunt destinate consumului uman. cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legii nr. 52l20Ut'privind transparen{a decizionald in administraJia publicd,
republicatd.

In temeiul art.136, alin.(l) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ
cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Propun z .

Art. 1. Sd se aprobe infiinlarea Serviciului specializat pentru gestionarea c6inilor
frrd stdpdn al comunei Bogddnegti .

Art-2. Sd se aprobe Regulamentul Serviciului pentru gestionarea c6inilor fdrd stdp6n
al comunei Bogddneqti , conform anexei nr. 1.

Art.3. Sd se aprobe Planul de ac{iuni pentru gestionarea cdinilor fbrd stdpdn pentru
comunei BogddneEti conform anexei nr.2.

Art.4. (l)-Sd se aprobe delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cfiinilor
fbrd stdpdn al comunei Bogddneqti prin modalitatea gestiunii delegate, pe o perioadd de
5 ani

(2) Delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cdinilor fbrd stdpAn al ;:
comunei Bogdaneqti se va face prin procedurile previzute de legislaJia in vigoare .

Art.S. Se imputerniceEte primarul comunei Bogddnegti d-ul Andrugca Nicolae sd
semneze contractual de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cdinilor frrd
stdpAn.

Art.3. DupS aprobare, secretarul general,al comunei, domnul Oncioiu Vasile va
comunica hotdrdrea primarului comunei Bogddneqti, viceprimarului comunei
Bogd6negtigiInstitu!ieiPrefectuluijudefulBacdu
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