
PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 
  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
 privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului 

public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și 
aprobarea încheierii Contractului privind  serviciul de capturare, transport și predare 

a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT 

Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL 
 

 
Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de __________________;       

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac,  
înregistrat sub nr........ /...........; 

Având în vedere raportul Direcţiei gestionare servicii publice nr........../........, 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, 

avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și 
agrement  și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului; 
Ținând cont de  prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin. (3) din Hotararea 
guvernului nr. 1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările și completările ulterioare; 

 Analizând dispozițiile art. 5, punctul 1. lit (b) si art. 10 alin. (1) lit a), alin.(2) 
(3), (4) precum si art.11 alin (2)din Ordonanța de Urgenta nr.71/2002, privind 
organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 

privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare,  
         Văzând prevederile art.13 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr. 955/2004, 

pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 
71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare, 

 În conformitate cu dispozițiile art. 31, alin.(1) si (2) din Legea nr. 98/2016, 
privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare;  

 Luând în considerare art. 591 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. d) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța 

Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1. Se aprobă menținerea gestiunii directe a serviciului public pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța care se realizează prin  

compartimentul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Constanța, respectiv Biroul Gestionare Animale Abandonate din cadrul 
Direcției Generale Gestionare Servicii Publice. 



 ART.2. Se aprobă „Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului 
comunitar de utilitate publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul 
Constanța” conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

ART.3. Se aprobă “Regulamentul de organizare, coordonare,  monitorizare și 
controlul funcționării serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al 

UAT municipiul Constanța” conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

ART.4. Se aprobă gestiunea directa ca modalitate de gestiune a activităților de  

capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, prin 
încredințarea acestora către SC Confort Urban SRL, operator de servicii publice 

înființat de Consiliul Local. 
ART.5. Se aprobă Caietul de sarcini privind serviciul de capturare, transport și 

predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, 

conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.6. Se aprobă încheierea Contractului privind serviciul de capturare, 

transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului 
Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL, conform anexei 
nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.7. Se împuternicește primarul municipiului Constanța să semneze 
contractul privind serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân 

de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și 
SC Confort Urban SRL, prevazut la art.6. 

ART.8. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 

142/2016 privind aprobarea organizării și funcționării serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din municipiul Constanța prin gestiune directă, își încetează 

aplicabilitatea. 
 ART.9. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va 

comunica prezenta hotărâre  Direcţiei financiare, Compartimentului contracte, 
avizări și legile proprietății, Direcției Generale Gestionare Servicii Publice, SC 
Confort Urban SRL în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituției 

prefectului judeţului Constanţa. 
 

 
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ______ pentru, 

_____ împotrivă, _______ abțineri.  

La data adoptării sunt în funcție ________consilieri din 27 membri. 
 

 
 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  GENERAL, 

 
Constanţa                                                                      

Nr. ________ / ____________ 























































  1/27  

 

 

ANEXA  2  la H.C.L. nr. …../......... 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
REGULAMENT 

DE ORGANIZARE COORDONARE MONITORIZARE  ȘI CONTROLUL FUNCȚIOĂRII 

SERVICIULUI PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 
AL UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA 
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CUPRINS 
 

 

1. DOMENIUL DE APLICARE  

2. SCOP  

3. REFERINȚE NORMATIVE  

3.1. Reglementări externe  

4. DEFINIȚII, TERMENI ȘI SINTAGME;  

5. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA 
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN AL UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA 

 

6. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADĂPOSTULUI PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ 
STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA  

7. CAPTURAREA, TRANSPORTUL ŞI ADĂPOSTIREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ÎN 
ADĂPOSTUL PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN DIN  MUNICIPIUL 

CONSTANȚA 

8. INFORMAREA POPULAŢIEI ÎN VEDEREA REVENDICĂRII ŞI  ADOPŢIEI 
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ADĂPOSTUL PUBLIC DIN  MUNICIPIUL 

CONSTANȚA. NOTIFICAREA DEŢINĂTORILOR  

9. REVENDICAREA ȘI ADOPȚIA  

10. ADOPŢIA LA DISTANŢĂ A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ADĂPOSTUL PUBLIC 
AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA.  

11. PRELUNGIREA PERIOADEI DE STAŢIONARE ÎN ADĂPOST A CÂINILOR 

NEREVENDICAŢI, NEADOPTAŢI DIRECT ŞI  NEADOPTAŢI LA DISTANŢĂ 

12. PARTICIPAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR PENTRU PROTECŢIA 
ANIMALELOR LA ACŢIUNILE DE CAPTURARE, ADĂPOSTIRE, DEPARAZITARE, 

VACCINARE, STERILIZARE ŞI REVENDICARE SAU ADOPŢIE A CÂINILOR FĂRĂ 
STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 
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13. EXAMINAREA MEDICALĂ A CÂINILOR BOLNAVI   

14. EUTANASIEREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ŞI NEUTRALIZAREA CADAVRELOR  

15. STERILIZAREA ŞI VACCINAREA CÂINILOR  

16. IDENTIFICAREA CÂINILOR ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC PENTRU CÂINII FĂRĂ 
STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

17. EVIDENŢELE OBLIGATORII ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC PENTRU CÂINII FĂRĂ 

STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

18. FINANŢAREA SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 
AL UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA 

19. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  

20. DISPOZIŢII FINALE  

21. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ  

22. ANEXE  

Anexa nr.1- CONDIŢII MINIME PENTRU FUNCŢIONAREA ADAPOSTULUI PUBLIC  

DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 
Anexa nr.2 - NORME PRIVIND CAPTURAREA ŞI TRANSPORTUL CÂINILOR ÎN  

ADAPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 
Anexa nr.3 - FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE  
Anexa nr.4 - DECLARAŢIE-ANGAJAMENT  

Anexa nr.5 - FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE  
Anexa nr.6 - DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ  

Anexa nr.7 – DECIZII 
             Anexa 7 A Formular decizie eutanasiere 
             Anexa 7 B Formular privind decizie de menținere în adăpost peste termenul de 

14 zile.  
Anexa nr. 8- INFORMAŢII MINIME PRIVIND CÂINELE FĂRĂ STĂPÂN INTRAT ÎN  

ADĂPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA  
Anexa nr.9 - MODELUL TABELULUI CU  EVIDENȚA CÂINILOR ÎN ȚARCURI 
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1. DOMENIU DE APLICARE  

Art.1.  Prezentul Regulament se aplică serviciului pentru gestionare a câinilor fără 
stăpân al UAT municipiul Constanța.  

2. SCOP  
Art.2. Scopul acestui regulament constă în  stabilirea unor reguli unitare și explicite 

care vizează ansamblul de operaţiuni şi proceduri specifice activităților de gestionare a 

câinilor fără stăpân în municipiul Constanța, pentru controlul populaţiei de câini fără 
stăpân, în conformitate cu principiile şi reglementările legale în vigoare. 

 Prezentul regulament stabilește modaliatea de gestiune a serviciului de utilitate 
publică ce cuprinde ansablul de activități de gestionare a câinilor fără stăpân din 
municipiul Constanța, perecum și sarcinile și responsabilitățile tuturor factorilor implicați.   

 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ  

Reglementări externe:  
Art.3. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se 

desfăşoară  gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, în conformitate cu 

principiile şi reglementările în vigoare prevăzute în: 
- Ordonanța Guvernului nr 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

-Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.3/2003; 

-Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân,cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea 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; 

             - Hotararea guvernului nr. 1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările și completările ulterioare 
-  Legea nr. 205/2004, privind protecţia animalelor,cu completările şi modificările 

aduse prin  cu Legea nr. 9/2008; 

-Ordinul nr.523/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.205/2004, privind protecţia animalelor; 

-Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 
protecţia animalelor în timpul transportului; 

-Legea 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; 

-Ordinul nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea 
câinilor fără stapân emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor; 
-Ordonanţa de Urgenţă nr.55/2002, privind regimul de deținere  al câinilor 

periculoși sau agresivi, republicată; 
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-Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 

neutralizare a deșeurilor de origine animală; 
 

4. DEFINIȚII  
 

Art.4. În conformitate cu legislația specifică, în cuprinsul prezentului regulament,   
termenii şi sintagmele utilizate se definesc după cum urmează: 
serviciu public-activitatea sau ansamblul de activităţi cu caracter de serviciu public, 

organizate de o autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 
autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter 

general sau a unui interes public, în mod regulat şi continuu. Caracterul de serviciu public  
al unei activități sau ansamblu de activități, se recunoaşte prin acte normative. 
 

serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate 
publică, înfiinţat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale respectiv al subdiviziunilor 

acestora, în condiţiile legii, de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de 
pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective; 
 servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi 

activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi 
exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, 

altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;  
 
gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop 

controlul populaţiei de câini fără stăpân;  

gestiune directă-Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care o autoritate a 

administraţiei publice îşi asumă /exercită nemijlocit competenţa care îi revine cu privire la 
prestarea unui serviciu public potrivit legii sau actului de reglementare a serviciului 

public.Gestiunea directă se poate realiza de către o autoritate a administraţiei publice, 
de către structurile cu sau fără personalitate juridică ale acesteia, de către societăţile 

reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu capital social integral al statului republicată sau al unităţii administrativ-teritoriale 
înfiinţate de autorităţile administraţiei publice sau alte persoane juridice de drept privat, 

după caz, cu respectarea prevederilor legale. 
UAT Municipiul Constanța- persoană juridică de drept public cu capacitate juridică 

deplină şi patrimoniu propriu, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, este 
subiect juridic de drept fiscal, titulara ale codului de înregistrare fiscală şi a conturilor 
deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare,  este titulara a 

drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care 
aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu 

alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 
autoritatea administraţiei publice - autoritate publică care acţionează pentru 
organizarea executării sau executarea în concret a legii sau pentru prestarea serviciilor 

publice; 
aparatul de specialitate al primarului, - totalitatea compartimentelor funcţionale, fără 

personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii 
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personali sau personalul dincadrul cabinetului acestuia, preşedintele consiliului judeţean, 

consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, 
vicepreşedintele consiliului judeţean, administratorul public nu fac parte din aparatul de 

specialitate; 
compartimentul funcţional-structură funcţională constituită în cadrul autorităţilor 

administraţiei publice centrale, instituţiilor publice de interes naţional cu sau fără 
personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al 
consiliului judeţean, sau al unei instituţii publice de interes local sau judeţean, fără 

personalitate juridică, formată din persoane cu atribuţii şi sarcini relativ stabile, 
subordonate unei autorităţi unice; compartimentul de resort reprezintă un compartiment 

funcţional; 
Biroul  gestionare animale abandonate-compartiment funcțional fără personalitate 
juridică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța,  cu 

atribuții și responsabilități în gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul municipiului 

Constanța. 

operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân - 
persoană juridică, de drept public sau privat, care are competenţa şi capacitatea de a 

presta servicii în domeniul protecţiei animalelor şi căreia i s-a delegat, încredinţat sau 
concesionat, în condiţiile legii, realizarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân; 
 

asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor - organizaţie neguvernamentală, 
înfiinţată în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, care desfăşoara activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în 
al cărei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea 

animalelor;  
 activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local 

sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei 
publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire 

şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-
urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuire pentru comunităţile 

locale;  

infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite 
potrivit legii, constând din clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente 

funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate 
desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte 

din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă 
regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii.  
 

domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit 

legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare 
prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor judeţene şi care nu au fost 

declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional;  

domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile, altele decât cele prevăzute la lit. b), intrate în proprietatea unităţilor 
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administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din 

domeniul public al acestora;  

adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-
teritoriale şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân; 

adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei persoane juridice, 

asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor;  

 
câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri 

publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului 
acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin 
microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 60/2004;  

câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

55/2002, cu modificările ulterioare;  

câine utilitar - orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi 
militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele 

cu dizabilităţi, precum şi orice câinie folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile 

neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;  

câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;  

 

 deţinător de câine - proprietarul câinelui, precum şi orice persoană care are în îngrijire 

unul sau mai mulţi câini;  

capturare - operaţiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor 

specializate de gestionare a câinilor fără stăpân;  
examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică 

organizat în condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de sănătate;  

mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 

medalionului inscripţionat, care conţine informaţii necesare identificării deţinatorului 

câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;  

identificare - operaţiunea prin care se ataşează câinelui un mijloc de identificare, precum 
şi operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi de stabilire a datelor de identitare ale 

deţinatorului câinelui sau a locului de provenienţă a acestuia;  

 

înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al 
animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor; 
microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea 

animalului, în dreptul omoplaţilor şi care conţine un numar unic criptat sub forma unui cod 

de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;  

sterilizare - operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducătoare a 

câinilor;  
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adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de 

către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea 

nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

adopţie la distanţă - procedură prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2) şi (5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; Persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsibilitatea suportării 
cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân, în adăposturile publice, peste 

perioada prevăzută la art 4 al (1) din această ordonanţă de urgenţă a Guvernului;  
vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spaţiul locative 

în care urmează să fie adăpostiţi câinii adoptaţi din adăposturile publice;  

revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulata de persoana care a detinut 

anterior cainele;  

abandonul câinelui - lăsarea unui câine, aflat în proprietatea şi/sau îngrijirea omului, pe 

domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical;  

eutanasierea - act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor fără 

stăpân care sunt bolnavi cronici şi incurabili ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în 

condiţiile şi în termenele stabilite de lege;  

unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animal - 
orice unitate definită ca atare la art. 2 lit. h) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 
privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare;  
 

5. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A 
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ÎN  MUNICIPIUL CONSTANȚA 

Art.5.  Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea Serviciului public pentru 

Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Constanța are în vedere respectarea şi 
îndeplinirea următoarelor cerinţe:  

 a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;  

 b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  

 c) adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţilor locale;  

 d) accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea;  

 e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;  

 f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.  

Art.6. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării 
Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Constanța,  intră 

în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.  
Art.7. Autoritățile administraţiei publice locale asigură gestiunea Serviciului pentru 

Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Constanța pe criterii de competitivitate şi 

eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea 
indicatorilor de performanţă a serviciului stabiliţi în anexa 10 la prezentul regulament.  

Art.8. Autoritățile administraţiei publice locale au responsabilitatea de a urmări 
obţinerea unui serviciu public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe 
care o reprezintă, în conformitate cu legislaţia națională  în vigoare şi cu reglementările 

europene.  
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Art.9. Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Constanța, 

se organizează şi funcţionează cu respectarea următoarelor principii:  

 a) autonomiei locale;  

 b) descentralizării serviciilor publice;  

 c) responsabilităţii şi legalităţii;  

 d) corelării cerinţelor cu resursele;  

 e) dezvoltării durabile;  

 f) asocierii intercomunale;  

 g) parteneriatului public-privat;  

 h) liberului acces la informaţii şi consultarea cetăţenilor;  

 i) economiei de piaţă şi eficienţei economice.  
 

Art.10. Desfăşurarea activităţilor  specifice Serviciului public de gestionare a 

câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța trebuie să asigure:  
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi 

creşterea calităţii vieţii;  

b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ-

teritoriale în interesul comunităţilor locale;  

c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică 

a infrastructurii edilitar-urbane aferente;  

d) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor 

prestate;  
e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor 

administrativ- eritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi 
amenajare a teritoriului;  
f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale 

liberei concurenţe;  

g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;  

h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi 

siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;  

i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în 

vigoare.  
Art.11. Serviciul public de  gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul 

Constanța,  reprezintă un ansamblu de activități cu caracter de serviciu public de 

interes local care se realizează în numele și interesul cetățenilor municipiului Constanța.  
 

Art.12. UAT Municipiul Constanța,  este subiectul de drept public cu 

personalitate juridică, titular de drepturi și obligații, reprezentată legal de primarul 

municipiului în calitate de  autoritate executivă care încheie și semnează actele juridice, 

prin intermediul aparatului de specialitate inclusiv contractele de achiziție publică atribuite 

pentru îndeplinirea necesităților de funcționare a Serviciului public de gestionare câini fără 

stăpân din municipiul Constanța. 
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Art.13. Consiliul local al municipiului Constanța, în calitate de autoritate 

deliberativă, adoptă hotărâri privind înființarea sau reorganizarea serviciului public pentru 

gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța. 

Art.14. Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul 

Constanța este  gestionat direct de autoritățile administrației publice locale, în virtutea 
prevederilor art. 591 al Ordonanței Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit cărora, autoritatățile administraţiei publice îşi asumă /exercită nemijlocit 

competenţa ce le revine cu privire la prestarea unui serviciu public potrivit legii sau actului 
de reglementare a serviciului public. 

Art.15. Gestiunea directă a serviciului  public de gestionare a câinilor fără stăpân 

din Municipiul Constanța, se realizează de autoritatea executivă a administrației publice 

locale prin intermediul structurii funcționale fără personalitate juridică, denumită Biroul  

gestionare animale abandonate.  

Art.16. Activitățile de capturare, transport și îngrijire, din cadrul serviciului public 

de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța, vor fi prestate efectiv de 

către SC Confort Urban SRL, societate comercială reglementată de Legea nr. 31/1990 cu 

completările și modificările ulterioare,  cu capital integral al UAT municipiul Constanța, 

înființată de autoritățile administrației publice locale. 

Art.17. Biroul  gestionare animale abandonate este compartimentul funcțional 

din cadrul aparatului de specialitate, își desfășoară activitatea în incinta Bazei de 
supraveghere a animalelor fără stăpân,  din Strada Câmpul cu Flori, nr. 11, (fosta Vârful cu 

Dor Nr. 5) ), proprietate a municipiului Constanța, unde  funcționează adăpostul public 
pentru câini fără stăpân conform Certificatului de înregistrare sanitar- veterinară Nr. 
695/19.10.2018. 

Art.18. În incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân,  din Strada 
Câmpul cu Flori, nr. 11, (fosta Vârful cu Dor Nr. 5) se desfățoară toate activitățile specifice 

serviciului  public pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța.  
Art.19.  Personalul Biroului  gestionare animale abandonate va depune toate 

diligențele privind îndeplinirea următoarelor obiective:  

1. controlul populației de câini fără stăpân din zona municipiului Constanța;  

2. reducerea numărului de câini fără stăpân din zona municipiului Constanța;  

3. ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturiile municipiului Constanța;  

4. stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comun din zona municipiului 

Constanța;  

5. prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor din zona municipiului Constanța;  

6. facilitarea recuperării câinilor pierduţi din zona municipiului Constanța;  

7. reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze din zona municipiului Constanța;  

8. reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilo din zona municipiului Constanța;  

9. prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.  

Art.20. Personalul Biroului  gestionare animale abandonate, va îndeplini 
demersurile necesare, pentru evaluarea semestrială a numărului de câini fără stăpân aflaţi 
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pe raza Municipiului Constanța, în baza căreia va întocmi un plan de acţiune pentru 

gestionarea acestora, în conformitate cu H.G. 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.21. Planul de acţiune va conţine cel puţin următoarele elemente:  

 a) prezentarea teritoriului (suprafaţă, număr locuitori);  

 b) evaluarea numărului de câini fără stăpan sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza 

teritoriului;  

 c) prezentarea resurselor materiale necesare (număr mijloace de transport şi 
capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru 

câinii adoptaţi la distanţă);  

 d) prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal 

pentru capturare, personal pentru îngrijire);  

 e) prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse;  

 f) planificarea acţiunilor (grafic anual al acţiunilor, defalcat pe luni);  

 g) hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stapân;  

 h) termene precise pentru aplicarea măsurilor;  

 i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului 
care trebuie efectuată semestrial;  

 Art.22. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate,  acţionează în 
interesul comunităţii locale şi răspunde faţă de modul în care organizează, coordonează şi 

controlează gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța.  
 

Art.23. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate întocmește 

documentația și îndeplinește demersurile  necesare pentru realizarea în bune condiții a 
următoarelor activităţi specifice :  

 a) capturarea câinilor fără stăpân;  

 b) transportul câinilor capturați în adăpost;  

 c) hrănirea și  îngrijirea câinilor; 

 d) asigurarea curățeniei în adăpost 

 d) deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi cu 

respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare în vigoare exclusiv cu medicii 

veterinari de liberă practică, în condiţiile legii;   

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

liberă practică, 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 

regulament;  

 f) adopția și revendicarea câinilor.  

  
Art.24.  Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate va gestiona baza 

de date privind gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța.  

Art.25. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate va ține evidența 
câinilor fără stăpân, capturaţi pe raza Municipiului Constanța, în Registrul de evidenţă a 

câinilor fără stăpân.  
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Art.26.  Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are atribuții 

privind contractarea  serviciilor veterinare pentru activităţile specifice conform H.G. 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, pentru  cel puțin un tehnician  și un medic veterinar de liberă practică.  

Art.27. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligaţia de a  
întocmi și comunica toate situațiile solicitate de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Constanța.   

Art.28. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligația să 
întreprindă demersurile necesare și întocmirea documentațiilor în vederea asigurării 

tuturor câinilor din adapostul public, a condițiilor de cazare, hrană şi apă în cantitate 
suficientă, posibilitate de mişcare suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenţie, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor cu modificările 

și completările ulterioare și cu prevederile din Anexa nr.1 si Anexa nr.2 din prezentul 
regulament.  

Art.29. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate  va întreprinde 
demersurile necesare,  privind încheierea de  protocoale de colaborare între UAT 
municipiul Constanța și alte UAT învecinate, aprobate de Consiliul Local al Municipiului 

Constanța,  pe care le va comunica comunica ulterior către  Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Constanța.   

Art.30. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate  va întreprinde 
demersurile necesare,  privind încheierea  de parteneriate, aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Constanța, cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de 

promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor. 
Art.31.  Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate, va prelua 

sesizările privind existența câinilor fără stăpân pe domeniul public din Municipiul 
Constanța, care pot fi făcute în scris, la adresele. sau la  numerele  de telefon publicate pe 
site-ul primăriei Municipiului Constanța. 

Art.32.  Sesizările preluate de  personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate, 
vor fi transmise către SC CONFORT URBAN SRL, care  va asigura prestarea efectivă a  

activității de capturare  a câinilor de pe raza administrativă a municipiului Constanța, în 
ordinea dată de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi aflate în 
desfăşurare. 

Art. 33.   SC CONFORT URBAN SRL, va presta efectiv, activitatățile  de capturare 
și transport  a câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța, în tot cursul anului, prin 

personalul pe care îl va asigura pentru această activitate, dotat cu echipamente de lucru şi 
dispozitive speciale prevăzute în Anexa nr.2, din prezentul regulament. 

Art.34. SC CONFORT URBAN SRL, va asigura personalul și mijloacele de 
transport necesare, pentru transportul câinilor capturați  conform normelor prevăzute 
în anexa 2 din prezentul regulament. 

Art.35. SC CONFORT URBAN SRL, va presta activitatea de curățare a padocurilor 
precum  și hrănirea și adăparea  câinilor din adăpost iar în acest sens, va asigura 

personalul  minim cu frecvența prevăzută în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 din prezentul 
regulament.  

Art.36. Personalul veterinar contractat,   are următoarele atribuții:  

 a) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite;  
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 b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, 

manipularea şi transportul animalelor;  

 c) înregistrarea câinilor fără stăpân, utilizând formularul individual de capturare al 
cărui model este prevăzut în Anexa 5 la prezentul regulament. 
  d) efectuarea tuturor operațiunilor sanitar veterinare.  

 
6. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADĂPOSTULUI PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ 

STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA  
Art.37. Câinii fără stăpân capturaţi pe raza Municipiului Constanța vor fi 

transportaţi în adăpostul special amenajat în incinta Bazei de supraveghere a 

animalelor fără stăpân situată pe  Strada Câmpul cu Flori, nr. 11, (fosta Vârful cu Dor 
Nr. 5), unde vor fi cazaţi, cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale.  

Art.38. Adăpostul public este administrat de către personalul Biroului 
Gestionare Animale Abandonate, compartiment funcțional al aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Constanța.  

Art.39.   În adăpostul public vor fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi pe raza 
Municipiului Constanța, , câinii donați adăpostului de către persoane fizice sau juridice, 

precum și câinii fără stăpân capturați în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu 
unitățile administrativ-teritoriale vecine aprobate în prealabil de Consiliul Local.  

Art.40. La adăpostul public al municipiului Constanța, se păstrează și se  

gestionează registrele speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, în condiţiile 
legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, 

caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, 
returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care 
realizează eutanasia, numărul de microcip, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, 

data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societatea care 
prestează incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.  

Art.41. La intrarea în adăpostul public,  personalul veterinar,  preia fişele 
individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, 

verifică dacă aceştia sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi 
înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost, conform 
Anexei nr. 8 din prezentul regulament, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân.  

Art. 42.  După înregistare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical de către 
medical veterinar veterinar de liberă practică, al adăpostului cu care UAT municipiul 

Constanța are încheiat contract de prestări servicii.  
Art.43. La intrarea în adăpost, fiecare câine  primește un număr unic de 

identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă 

acesta se ţine pe suport de hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului 
electronic. Acest număr unic de identificare se alocă şi în cazul în care câinele a fost 

identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 
medalionului inscripţionat.  

Art.44. Numărul unic de identificare alocat, va fi menționat în formularele 

prevăzute la Anexa nr. 8 și Anexa nr.9 din prezentul regulament. 
Art. 45.   La intrarea în adapostul public, medicul veterinar de liberă practică, după 

examinarea câinilor, va proceda la recuperarea câinilor clinic sănătoşi, câinilor cu boli uşor 
tratabile, neagresivi, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi a câinilor cu regim 
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special, care vor fi izolaţi de restul animalelor şi adăpostiţi separat pentru a se evita 

îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alţi câini.  
Art.46. La Adăpostul public, personalul Biroului Gestionare Animale 

Abandonate  trebuie să dețină un număr suficient de cuşti de izolare destinate câinilor 
bolnavi sau răniţi, animalele bolnave sau rănite vor fi izolate în cuşti adecvate si îngrijite 

corespunzător pe toată perioada cazării. Nu se vor caza mai mulţi câini bolnavi în aceeaşi 
cuşcă.  

Art. 47. Programul de lucru în relaţiile cu publicul și accesul publicului în adăpostul 

public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Constanța este, de luni până vineri, în 
intervalul orar 10:00-18:00, sâmbăta, duminica şi în timpul zilelor de sarbatori legale, în 

intervalul orar 10:00-12:00.  
Art.48.   Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligația de a 

afișa la sediul adăpostului public, la sediul/ pe site-ul propriu și pe site-ul primăriei  

municipiului Constanța,  programul de vizitare, condițiile de adopţie sau revendicare.  
Art.49. Accesul publicului/vizitatorilor în adăpostul public pentru câinii fără stăpân, 

se face cu respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Serviciului Gestionare 
Animale Abandonate, care este și administratorul adăpostului public pentru cazarea 
câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța.  

Art.50. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligația de a 
afișa regulamentul de acces și ordine interioară a adăpostului. 

Art.51. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate asigură vizitatorilor 
dreptul să fotografieze şi să filmeze cîinii din adăpost.  

Art.52. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate atenționează 

vizitatorii cu privire la cerința de a respecta urmatoarele obligații:  
 a) respectarea programului de acces în adăpostul public pentru vizitare, revendicare 

și adopție;  

 b) să nu hranească câinii;  

 c) să nu introducă obiecte de orice fel în cuști sau țarcuri;  

 d) să nu provoace sau să nu producă nici un fel de stres câinilor;  

 e) să respecte semnificația tăblițelor avertizoare din cadrul adăpostului public;  
Art.53.   În țarcurile comune din adapost vor fi cazaţi câinii fără stăpân capturaţi 

din același areal şi introduşi în adăpostul public în aceeaşi zi.  
Art.54. Toate țarcurile din adăpost se vor individualiza şi marca cu un număr unic 

pe adăpost ( numărul unic va fi inscripţionat lizibil, pe o placă din material rezistent fixată 
la vedere pe peretele cuştii).  

Art.55. Pe fiecare țarc/cuşcă se ataşează un tabel întocmit de personalul Biroului 

Gestionare Animale Abandonate conform modelului de la Anexa nr. 9 din prezentul 
regulament. 

Art.56. În incinta adăpostului public al municipiului Constanța, personalul Biroului 
Gestionare Animale Abandonate, va verifica activitățile derulate fiind  interzise 
următoarele :  

 a) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 3 ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă 

între 6-12 săptamâni;  

 b) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 2 ori pe zi, căţeii cu vârsta cuprinsă 

între 12 saptămâni -12 luni;  
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 c) privarea câinilor bolnavi sau răniţi de tratament medical;  

 d) cazarea căţelelor cu pui în boxe cu alţi câini adulți;  

 e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie şi agresivitate 

prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament;  

 f) adăpostirea câinilor în ţarcuri/cuşti în care podelele sunt acoperite de apă;  

  g) aruncarea cu substanţe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curăţare 
a boxelor; 

  h) cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul public în cazul în care nu sunt 

respectate condiţiile minime de funcţionare prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul 
regulament.  

Art.57. Intreținerea curățeniei se face de către personalul angajat al SC CONFORT 
URBAN SRL și verificată de personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate. 

Art.58.  Întreținerea curățeniei, se va realiza prin curățirea, spălarea și dezinfecția 

fiecărei cuști sau boxe, operații efectuate zilnic și înainte de intrarea unui nou animal și se 
va avea în vedere ca pe perioda efectuarii curățeniei apa și dezinfectantul sa nu vină în 

contact cu animalele.  
7. CAPTURAREA, TRANSPORTUL ŞI ADĂPOSTIREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 

ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL 

CONSTANȚA  
Art.59.   Capturarea și transportul  câinilor  se va realiza de către personalul 

angajat al SC CONFORT URBAN SRL, care  va asigura capturarea în următoarea ordine:  
✓ câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, 

locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;  

✓  câinii care circulă liber, fără însoţitor, în toate locurile publice;  
✓  câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale municipiului;  

  Art.60. Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi 
transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din Anexa nr.2 a prezentului 
regulament.  

Art.61. S.C. CONFORT URBAN SRL, va asigura mijloacele de transport destinate 
câinilor fără stăpân-vizibil marcate cu denumirea Serviciul public pentru Gestionarea 

Câinilor fără Stăpân din Municipiul  Constanța, cu numărul de telefon, cu indicativul 
mijlocului de transport, dotate cu cuşti individuale fixate corespunzător pentru a preveni 
deplasarea lor în timpul călătoriei şi ventilate corespunzător.  

Art.62. S.C. CONFORT URBAN SRL, prin personalul angajat și instruit 
corespunzător pentru capturarea câinilor fără stăpân este obligat să asigure respectarea 

normelor specifice de protecţie a muncii şi de protecție a animalelor.  
Art. 63.  Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanţă a unor 

substanţe stupefiante şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie 
efectuată numai de către un medic veterinar contractat pentru aceste activități. 

Art. 64. Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află, în altă 

zonă.  
Art. 65. Utilizarea substanţelor stupefiante şi psihotrope la imobilizarea câinilor fără 

stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie si a 
prezentului regulament.  

Art. 66. Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi 

transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul 
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regulament, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia 

animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 

animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 
64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, a prevederilor anexei nr. 

I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. (a), pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 31/523/2008.  

Art.67. La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule 
şi transportul acestora se interzic următoarele:  

 a) lovirea, înţeparea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;  

 b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferinţe inutile;  
 c) împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaţi în custi sau 

imobilizaţi în lanţ;  

 d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecţi de a fi turbaţi 

sau nu sunt situaţi în spaţii inaccesibile, prin administrare de la distanţă a medicamentelor 

stupefiante şi psihotrope;  

 e) transportarea câinilor fără cuști individuale de transport;  

 f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.  
Art.68. În cadrul activității de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după 

capturarea acestora, personalul specializat din cadrul Biroului Gestionare Animale 

Abandonate, completează formularul individual de capturare (cuprinzând informaţiile 
minime privind câinii fără stăpân capturaţi) conform modelului din Anexa nr. 5 la 

prezentului regulament.  
8. INFORMAREA POPULAŢIEI ÎN VEDEREA REVENDICĂRII ŞI ADOPŢIEI 
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ADĂPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

NOTIFICAREA DEŢINĂTORILOR  
Art.69. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate, va promova 

adopţia şi revendicarea câinilor şi va informa constant populaţia municipiului, prin toate 
mijloacele de comunicare, cu privire la programul de funcţionare a adăpostului public 
pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa.  

Art.70.  În vederea îndeplinirii acestei obligații personalul Biroului Gestionare 
Animale Abandonate va afișa pe panouri publicitatre – la sediul adăpostului și pe site-ul  

primăriei municipiului Constanțacel puţin următoarele informaţii:  
 a) data şi locul capturării fiecarui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care 

câinii respectivi sunt cazaţi;  

 b) adresa sediului adresa adăpostlui public pentru gestionarea câiniulor fără stăpân, 
adresele de e-mail;  

 c) programul de vizitare a adăpostului public / programul de revendicare a câinilor 
fără stăpân.  

 
Art.71. Crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la 

pt. 8.2.;  
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Art.72. Organizarea periodică de târguri pentru adopţia a câinilor fără stăpân; 

Art.73. În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat 
printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, obligații personalul Biroului 

Gestionare Animale Abandonate are următoarele obligaţii:  
 a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale 

câinelui din Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;  

 b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maxim 24 ore, prin telefon, e-mail 

sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidenţă a câinilor cu 
stăpân.  

Art.74. Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi de 

personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate, că animalul se afla în custodia 
lor, au obligaţia sa se prezinte la adăpostul public, din incinta Bazei de supraveghere a 

animalelor fără stăpân din strada Câmpul cu Flori nr. 11, să revendice şi să preia câinii pe 
care îi deţin, in termen de maxim 7 zile de la data anunțului.  

Art.75.  În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii care se prezintă 

dupa trecerea perioadei de 14 zile lucrătoare de la data intrării câinelui în adapostul 
public, vor achita taxa pentru inteținerea câinelui pentru fiecare zi peste cele 14 zile 

prevazute in OUG 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
9. REVENDICAREA ȘI ADOPȚIA  

Art.76. În termen de 14 zile, câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăpostului 

public din  incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân din strada Câmpul cu 
Flori nr. 11, pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:  

 a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăpostului public 

pot fi revendicaţi de către proprietari;  

 b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 
14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau 

juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile prezentului regulament;  

 c) încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia 

au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi 

antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare.  

 d) revendicarea şi adopţia câinilor din adăpostul public de către solicitanţi se fac pe 
baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 şi Anexa 
nr.4, din prezentul regulament.  

 
Art.77. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate,  are obligația să 

înapoieze câinii revendicaţi imediat după înregistrarea și verificarea veridicității cererii de 
revendicare. 

Art.78. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligația să 
se asigure că adopţia câinilor, se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:  
 a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile 

corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;  

 b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi 

întreţinerea câinilor;  

 c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după 

caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;  
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 d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor 

cu stăpân  
 

Art.79. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate când dă spre 
revendicare şi adopţie câini are obligaţia să ia măsurile necesare pentru ca medicul 

veterinar de liberă practică al adăpostului să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a 
câinilor cu stăpân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.  

Art.80. Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces 

a publicului în adăpostul public al municipiului Constanța.  
Art.81. Câinii fără stăpân din adăpostul public al municipiului Constanța, pot fi 

revendicati în perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în 
adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care 
intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este 

anterioară cererii de revendicare.  
Art.82. După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în 

adăpostul public, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are 
dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de 
a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare. 

Art.83. Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei – angajament al cărei 
model este prevăzut în Anexa nr. 3 şi Anexa nr.4 din prezentul regulament. Cererile de 

adopţie se adreseaza Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul Gestionare Animale 
Abandonate , se depune direct la sediul adăpostului public  și se pot introduce imediat ce 
câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate 

face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta 
nu a fost revendicat.  

Art.84. În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut într-un spaţiu deschis aflat pe 
proprietatea privată, adoptatorul trebuie sa facă dovada proprietăţii sau posesiei unei 
suprafeţe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti, cu 

respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 31/523/2008.  

Art.85. În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adoptatorului, 

acesta trebuie să facă dovada  existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri 
pătraţi pentru fiecare câine adoptat.  

Art.86. Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public  al 
municipiului Constanța şi îi adăposteşte într-un bloc de locuinţe, care aparține unei 

asociatii de proprietari, aceasta trebuie să prezinte la momentul depunerii cererii de 
adopţie, acordul asociaţiei de proprietari.  

Art.87. În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul 

public îi adăposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe prevăzut la pt. 9.11, în 
care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte, în momentul depunerii 

cererii de adopţie şi acordul vecinilor.  
Art.88. Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin adăposturi, 

precum şi persoanele fizice şi juridice cu sediul sau domiciliul în străinatate, care 
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intenţionează să adăpostească animalele adoptate din adapostul public al municipiului 

Constanța,  în afara ţării, sunt exceptate de la obligaţia prezentării acordului vecinilor. 
 

10. ADOPŢIA LA DISTANŢĂ A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC Al 
MUNICIPIULUI CONSTANȚA.  

Art.89. Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public  
pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.  

Art.90. Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii - 

angajament al cărei model este prevăzut la Anexa nr. 6 din prezentul regulament.  
Art.91. Formularul prevăzut la Anexa nr.6 poate fi completat şi semnat şi în format 

electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor.  
Art.92. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are următoarele 

obligații cu privire la câinii adoptaţi la distanţă:  

 a) identificarea câinelui;  

 b) înregistrarea în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;  

 c) deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea;  

 d) relocarea în alte cuşti special destinate.  
Art.93. După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea 

câinilor adoptaţi, personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligaţia 
să prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptaţi pe durata respectării de către 
adoptator a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă.  

Art.94. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate este obligat sa 
anunţe, în termen de 2 zile lucrătoare, adoptatorului la distanţă orice situaţie care 

intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.  
Art.95. Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate 

cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpostul public al municipiului 

Constanța.  
Art.96. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se 

face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.  
Art.97. Cheltuielile de întreţinere a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă sunt 

stabilite printr -un deviz estimativ ce include următoarele elemente de cost: hrană uscată, 

medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, material, în conformitate cu 
cheltuielile de întreţinere a câinilor fără stăpân stabilite prin Hotărâre a Consililui Local al 

Municipiului Constanța .  
Art.98. Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă 

adoptatorilor la distanţă de către personalul Biroului Gestionare Animale 

Abandonate înainte ca acestea să fie efectuate; 
Art.99. Decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente 

tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi-o exprime în termen de 
24 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în 
termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.  

Art.100.  Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligaţia să 
utilizeze donaţiile efectuate de persoanele care adoptă la distanţă, numai pentru 

întreţinerea şi, dupa caz, tratarea câinilor adoptaţi prin această procedură.  
Art.101. Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o 

perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie 
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la distanţă, sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a 

suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut de 5 zile de la 
finalizarea tratamentelor.  

Art.102. Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană din adapostul public, 
nu este limitat.  

Art.103. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligaţia să 
dea curs cererilor de adopţie la distanţă în limita capacităţii de adăpostire.  

Art.104. Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul Municipiului Constanța, 

numărul celor adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile 
disponibile în adăpost.  

Art.105. Pe perioada staţionării în adăpostul public al Municipiului Constanța, câinii 
fără stăpân adoptaţi la distanţă pot fi preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi 
adoptaţi în condiţiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanţă.  

11. PRELUNGIREA PERIOADEI DE STAŢIONARE ÎN ADĂPOST A CÂINILOR 
NEREVENDICAŢI, NEADOPTAŢI DIRECT ŞI NEADOPTAŢI LA DISTANŢĂ  

Art.106. La nivelul Biroului Gestionare Animale Abandonate, se poate propune 
prelungirea cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare, pentru câinii care nu au fost 
revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, dacă există spaţii suficiente de cazare şi 

resurse financiare pentru întreţinerea lor.  
Art.107. Prelungirea termenului de cazare a animalelor în adapostul public se face 

numai prin emiterea unei  decizii a împuternicitului primarului Municipiului Constanța, 
pentru fiecare câine în parte. 

 

12. PARTICIPAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR PENTRU PROTECŢIA 
ANIMALELOR LA ACŢIUNILE DE CAPTURARE, ADĂPOSTIRE, DEPARAZITARE, 

VACCINARE, STERILIZARE ŞI REVENDICARE SAU ADOPŢIE A CÂINILOR FĂRĂ 
STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

Art.108.   Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate, participă 

prin reprezentantii acestora, la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, 
sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, numai în baza unei solicitări 

scrise.  
Art.109. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate înregistrează și 

gestionează solicitările asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pentru 

participarea la acţiunile prevăzute la pt.12.1  
        Art.110. Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care 

participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu. 
 

Art.111. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate,  are obligația 
să comunice informaţiile cu privire la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, 
vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, asociaţiilor şi 

fundaţiilor pentru protecţia animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acţiunile 
prevăzute la pt.12.1, prin mijloace electronice, şi vor fi publicate pe site-ul web al 

Primăriei Municipiului Constanța.  
Art.112. Activităţile prevăzute la pt.12.1 se desfăşoară în absenţa reprezentanţilor 

asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor în următoarele situaţii:  
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 a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor pt.12.1 de către asociaţiile şi 

fundaţiile pentru protecţia animalelor;  

 b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu 
sau prezentat la locul şi în intervalul orar în care erau programate acţiunile respective;  
 

Art.113. Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care 
participă la activităţile prevăzute pt.12.1 au obligaţia de a nu perturba buna desfăşurare a 

activităţilor respective.  
Art.114. În cazul în care există solicitări în ceea ce priveşte montarea unui sistem 

de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live în spaţiile de cazare a câinilor din 

adăpostului public din Municipiul Constanța, din partea unor persoane fizice sau juridice, 
care asigură pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achiziţionarea, montarea şi 

funcţionarea acestora, personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate va 
permite acest lucru, după aprobarea de către  Consiliului Local al Municipiului Constanța. 

 13. EXAMINAREA MEDICALĂ A CÂINILOR BOLNAVI  

Art.115. Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi 
medical cu prioritate la sosirea în adăpostul public din Municipiul Constanța.  

Art.116. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stapân cazaţi în adăpostul 
public se face periodic, de câte ori este necesar.  

Art.117. Medicul veterinar de liberă practică, contractat pentru adăpostul public al 

municipiului Constanța,  evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazaţi în 
adăpostul public.  

Art.118. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligația să 
gestioneze documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi 
rezultatele respectivelor examene și să se asigure că sunt arhivate împreună cu fişa de 

observaţie a câinelui fără stăpân şi păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.  
Art.119. Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor 

interesate pot participa la examenul medical al câinilor, numai în baza unei solicitări scrise 
adresate primăriei Municipiului Constanța. 

14. EUTANASIEREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ŞI NEUTRALIZAREA 
CADAVRELOR  

Art.120. Eutanasierea se va face numai în situații excepționale, în baza unei 

decizii emise de către persoana împuternicită în acest sens de către primarul Municipiului 
Constanța,  pentru câinii bolnavi incurabil sau care sunt găsiți de pe raza administrativă a 

municipiului în stare foarte gravă din cauza unor accidente sau alte situații, pentru care nu 
mai există nicio speranță de recuperare. 

Art.121. Câinii aflați în situația prevăzută la 14.1.  pot fi eutanasiaţi în termen de 

48 de ore de la stabilirea diagnosticului,  pentru curmarea suferinței acestora,  dacă nu 
sunt adoptaţi în această perioadă, în condițiile prezentului regulament.  

Art.122. În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, 
acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.  

Art.123.  Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli 

incurabile sau  care pot fi recuperați.  
Art.124. Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi nu vor fi eutanasiați în termenul de 14 

zile prevăzut la art.7 alin (2) din OUG nr 155/2001, actualizată cu completările și 
modificările ulterioare, aceștia vor putea fi  menținuți în adăpoat, în baza unei decizii 
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emise de către persoana împuternicită în acest sens de către primarul Municipiului 

Constanța, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în 
vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare, acesta putând fi modificat 

motivat.  
Art.125.  În situațiile excepționale, prevăzute la Art.125, eutanasierea câinilor este 

efectuată numai de către medicul veterinar de liberă practice al adăpostului, în condiţiile 
legii. 

Art.126. Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la 

operaţiunile de eutanasiere de către medici veterinari înscriși pe listele întocmite și 
postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari.  

Art.127. Adăpostul public al municipiului Constanța dispune de o sală de chirurgie , 
cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, unde  se  desfăşoară intervenţiile 
chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea, în situația în care soluție nu 

poate fi evitată.  
Art.128.  Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea 

animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, 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.  
Art.129. Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi din alte cauze în adăpostul public a 

Municipiului Constanța, vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a 
prevederilor Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine 

animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1.774/2002 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.80/2005 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi 
evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine 

animală, cu modificările şi completările ulterioare.  
Art.130. Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Constanța, nu 

dispune de un incinerator propriu, iar pentru efectuarea activităților de transport și 
neutralizare a deșeurilor de origine animal, UAT municipiul Constanța, încheie contracte de 
prestări servicii cu operatori economici înregistrați  în calitate de unitate de 

ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar. 
15. STERILIZAREA ŞI VACCINAREA CÂINILOR  

Art.131. Operațiunile de sterilizare și vaccinare a câinilor din adăpostul public sunt 
efectuate de medicul veterinar de liberă practică și verificate de personalul Serviciului 

Gestionare Animale Abandonate. 
Art.132.  Medicul veterinar de liberă practică al adăpostului, are obligația să 

sterilizeze câinii de rasă comună sau metişi cazați în adăpostul public al municipiului 

Constanța.  
Art.133.  Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau metişi, revendicaţi, 

adoptaţi sau menţinuţi în adapostul public al municipiului Constanța, se realizează cu 
respectarea condițiilor legale, astfel  sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru 
masculi şi ovariohisterectomie pentru femele.  
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Art.134. Efectuarea operaţiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de 

sănătate ale câinilor şi în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân de către medicul 
veterinar de liberă practică, contractat, în condiţiile legii. 

Art.135.  Este interzisă sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor a căror 
stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a câinilor 

utilitari.  
Art.136. Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie 

menţionate de medicul veterinar de liberă practică, în carnetul de sănătate al câinelui şi în 

Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân.  
Art.137.  Câinii fără stăpân din adapostul public al municipiului Constanța, care nu 

aparţin rasei comune nu vor fi sterilizaţi în situaţia în care sunt revendicaţi sau adoptaţi. 
 

16. IDENTIFICAREA CÂINILOR ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC PENTRU CÂINII FĂRĂ 

STĂPÂN AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA 
Art.138. Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică și ale  personalului 

Serviciului Gestionare Animale Abandonate:  
 a)  Personalul Serviciului Gestionare Animale Abandonate verifică  procedura de 

stabilire  a identităţii câinilor aduși în adăpostul public de pe raza muniicpiului Constanța.  

 b) Persoanele responsabile din cadrul Serviciului Gestionare Animale Abandonate au 

obligaţia de a verifica prin scanare, cu un cititor, dacă animalul are implantat un microcip.  

 c) În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adapostul 

public au obligaţia verificării codului de identificare afişat în Registrul de evidenţă a câinilor 

cu stăpân.  

 d) În baza informaţiilor obţinute din Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, 
persoanele responsabile din cadrul  Serviciului Gestionare Animale Abandonate au 

obligaţia informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.  

 e) Câinii adoptaţi/revendicaţi se identifică şi se înregistrează în Registrul de 
evidenţă a câinilor cu stăpân în conformitate cu prevederile prezentelor norme, după 

realizarea revendicării/adopţiei, prin eliberarea unui carnet de sănătate, în care sunt 
înscrise datele de dentificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului şi 

acţiunile sanitar-veterinare efectuate.  
 
 f) Activitatea descrisă la lit. e) se efectuează de către medical veterinar de liberă 

practică care a contractat activităţile veterinare din cadrul adapostului public, conform 
prevederilor legale si a prezentului regulament.  

Art.139.  În vederea verificării, în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân a 
câinilor capturaţi, persoanele responsabile din cadrul adapostului public vor accesa 

Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, conform procedurilor CMV.  
Art.140. Obligaţiile persoanelor care adoptă câini:  

 a) Persoanele sunt obligate să adopte câini după efectuarea operaținunilor  sanitar-

veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de 

sănătate valid.  

 b) În momentul adopției  câinii se  se identifică şi se înregistrează, înainte de a 
părăsi adăpostul public, conform prezentului regulament. 
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17. EVIDENŢELE OBLIGATORII ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC PENTRU CÂINII FĂRĂ 

STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 
Art.141. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are oblgația ca 

la sediul adăpostului public pentru câinii fără stăpân să țina o evidenţă a tuturor 
tratamentelor medicale efectuate şi a numarului de animale moarte.  

Art.142. În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, 
organizat în condiţiile legii, cu care UAT Municipiul Constanța  are încheiat contract de 
prestări servicii pentru câinii din adăpost,  trebuie consemnate în mod obligatoriu 

următoarele datele: numărul unic de identificare, data şi locul capturării, data şi ora 
cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân 

prinşi, revendicaţi, adoptaţi, menţinuţi în adăpost, adoptaţi la distanţă, eutanasiaţi, 
motivul eutanasierii, substanţa utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care 
realizează eutanasierea, numărul de identificare, numarul fişei de adopţie, data 

deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum şi persoanele care au 
instrumentat manoperele respective.  

Art.143.Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute pt. 17.2., 
sunt gestionate de către  personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate conform 
procedurilor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor. 
Art.144. Meidicul veterinar de liberă practică va deține la sediul adăpostului 

public pentru câinii fără stăpân şi următoarele evidenţe:  

 a) registru consum medicamente;  

 b) registru immunologic;  

 c) registru consum toxice;  

 d) registru gestionare substanţe utilizate pentru eutanasiere;  

 e) acte de dezinfecţie.  
Art.145. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligația să 

verifice și să se asigure că sunt  respectate prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea 

documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 146. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate în colaborare 

cu medicul veterinar de liberă practică al adăpostului, au obligația să păstreze 
Registrele speciale si Registrele de evidență pe o perioadă de cel puţin 3 ani şi care vor fi 

puse la dispoziţia autorităţilor competente atunci când se efectuează inspecţiile oficiale 
sau la cererea acestora. 

18. FINANŢAREA CHELTUIELILOR PRIVIND DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE CÂINI FĂRĂ 
STĂPÂN AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

Art.147. Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a Serviciului  
pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Constanța, reprezentând cheltuieli de 

personal, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea adăpostului public, cheltuieli privind 
activitatea de capturare şi transport a câinilor, curățarea padocurilor, îngrijirea și hrănirea 
cîiâinilor, tratamente medical veterinare, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, 

sterilizarea, eutanasierea, identificarea şi înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân, se 
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asigură de către Primarul Municipiului Constanța prin alocarea resurselor financiare către, 

în conformitate cu bugetul și tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Constanța.  
Art. 148. Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente Serviciului specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Constanța, reprezentând cheltuielile cu 

reabilitarea și modernizarea  adăpostului public pentru câini din incinta Baza de 

supraveghere animalelor fără stăpân, situată în Strada Câmpul cu Flori, nr. 11, 

CONSTANȚA, respectiv cu dotarea cu mijloace de transport şi dotări se realizează în baza 

unei fundamentări și aprobării de către Consilul Local al Municipiului Constanța a 

fondurilor financiare necesare. 

19. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  

Art.149. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate 
Biroului Gestionare Animale Abandonate, precum și  de celelalte categorii de responsabili 

implicați în  gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța în asigurarea unui 
serviciu eficient și de calitate în interesul comunității locale.  
 Art.150. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească personalul  Biroului Gestionare Animale Abandonate, avându-se în vedere: 

  a. continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  

 b. adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii 

locale;  

 c. satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor 

comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;  

 d. administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţii locale;  

 e. respectarea reglementărilor specifice din domeniul serviciului;  

 f. respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele naţionale în acest 

domeniu.  

 g. calitatea şi eficienţa serviciului;  

 h. îndeplinirea prevederilor din contractectele încheiate cu furnizorii/ prestatorii  cu 

privire la calitatea serviciului efectuat;  

 i. menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea 

operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin 

fiecărei părţi;  

 j. soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor, în timp util.  
Art.151. Indicatorii de performanţă privind gestionarea câinilor fără stăpân din 

Municipiul Constanța,  sunt specifici pentru următoarele activităţi: 
 a. gestiunea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul 

Constanța, conform  legislației specifice, prezentului regulament și actelor administrative 

aferente derulării activităților specifiice;  

 b. desfășurarea  activităţilor specifice și gestionarea documentelor aferente;  

 c. înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor şi soluţionarea acestora.  

Art.152. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă,  personalul 
Biroului Gestionare Animale Abandonate și ceilalți responsabili  în asigurarea unui serviciu 

public de calitate,  vor asigura:  

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor asumate;  
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2. calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă 

stabiliţi în în regulamentul de serviciu;  

3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 
şi/sau  modernizare a infrastructurii edilitar urbane ferentă derulării serviciului;  

4. modului de formare şi stabilire a tarifelor;  

5. stadiului de realizare a investiţiilor;  

6. modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.  
Art.153. Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân în municipiul Constanța, sunt stabiliţi în anexa nr 10 care face parte integrantă 

din prezentul regulament. 
20. DISPOZIŢII FINALE  

Art.154.  Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate are obligaţia de a 
raporta trimestrial Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a judetului  

Constanța, numărul de câini capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă, 
menţinuţi în adăpostul public şi eutanasiaţi.  

Art.155. Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate, odată cu fiecare 

reevaluare a numărului de câini fără stăpân din Municipiul Constanța, raportează situaţia 
la zi Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţetului Constanța.  

Art.156.  Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea 
bunei desfăşurări a acţiunilor întreprinse pentru îndeplinirea serviciului public pentru 
gestionarea câinilor  fără stăpân în municipiul Constanța.  

Art.157.  Personalul Biroului Gestionare Animale Abandonate, va coopera cu 
autoritățile administrației publice centrale care utilizează câini în diverse scopuri - pază, 

salvare de vieți omenești, etc.  
Art.158. Anexele 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9 fac parte integrantă din prezentul 

Regulament.  

Art.159. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile actelor 
normative și de legiferare aplicabile și poate fi modificat/completat prin hotărâre a 

Consiliului Local al municipiului Constanța. 
21. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ  

Art.160. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se vor face conform 

OUG 155/2001, actualizată cu completările și modificările ulterioare, a   Legii nr 205/2004 
cu modificările și completările ulterioare, HG nr 1059/2013 privind normele metodologice 

de aplicare a OUG nr 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor 
fara stapân, modificată și completată. 

Art.161. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de 

persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum 

şi de personae împuternicițite de primarul municipiului Constanța. 
Art.162. Contravenţiilor prevăzute la pt. 20.1. le sunt aplicabile dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificărie 

și completările ulterioare. 
Art.163. Prevederile prezentului regulament cu privire la contravenții și sancțiuni 

se completează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, aplicabile.  
22. ANEXE  
Anexa nr.1- CONDIŢII MINIME PENTRU FUNCŢIONAREA ADAPOSTULUI PUBLIC  
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DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

Anexa nr.2 - NORME PRIVIND CAPTURAREA ŞI TRANSPORTUL CÂINILOR ÎN  
ADAPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

Anexa nr.3 - FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE  
Anexa nr.4 - DECLARAŢIE-ANGAJAMENT  

Anexa nr.5 - FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE  
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                                                                                                                                                                                         ANEXA 1 
            

                                               
 ROMÂNIA         
JUDEȚUL CONSTANȚA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA                                                                   
DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE      
  BIROUL GESTIONARE ANIMALE ABANDONATE 

       BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL MUNIICPIULUI 

CONSTANȚA-STR. CÂMPUL CU FLORI NR. 11       

           

       
    CONDIŢII MINIME 

 pentru funcţionarea adapostului public din municipiul  Constanța 
 

 
    A. Cazarea animalelor  În adapostul public al municipiului  Constanța 
       1.Animalele din adapostul public a municipiul Constanța trebuie să fie separate pentru a se reduce 
stresul asupra lor şi pentru a controla bolile. 
     2.Animalele vor fi separate pe următoarele criterii: 
       a)stare de sănătate;  b)vârsta;   c)sex;   d)grad de agresivitate. 
Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii. 
       3.Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica 
acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi uşor curăţate şi 
dezinfectate. 
      4.Pereţii dintre custi trebuie sa aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie sa împiedice scurgerea apei şi a 
dejectiilor de la o cusca la alta. 
     5.Materialele utilizate pentru pereţii custilor pot fi următoarele: 
      a)cărămida tencuita şi vopsita; 
       b)metal incastrat în beton;  c)beton;  d)plasa de sarma. 
      6.Deasupra pereţilor despartitori se pune o plasa de sarma cu înălţimea de 60 cm. 
     7.Custile exterioare pot fi confecţionate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn. 
     8.Adapostul trebuie sa aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri 
zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a 
altor terenuri de alergari. 
     9.Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în 
vederea asigurării confortului animalelor. 
          10.In toate zonele cu custi trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de 
evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poată fi deschise. 
          11.Custile exterioare trebuie sa fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în 
cazul în care acestea exista, trebuie sa fie dotate cu gard şi porţi cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea 
neautorizata a câinilor. 
 
    B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale din adăpostul public al municipiului  
Constanța 
     1.Custile individuale trebuie sa corespundă următoarelor standarde minime: 
     a)pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp; 
  b)pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp; 
    c)pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp; 



  29/27  

 

 

     d)custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafaţa de 6,5 mp. 
     2.Locurile imprejmuite trebuie sa aibă următoarele dotări: 
     a)sa existe apa potabilă în permanenta; 
    b)vasele de apa sa fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în 
cusca; 
    c)vasele pentru alimentare sa fie aşezate astfel încât câinii sa nu poată urina sau defeca în ele şi sa 
poată fi curaţate şi dezinfectate uşor; 
     d)dacă spaţiile nu sunt incalzite, se pun în mod obligatoriu scanduri pentru odihna şi culcusuri; 
     e)pentru culcusurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curaţate şi 
dezinfectate uşor. 
     3.Trebuie sa fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul sa lucreze comod. 
      4.Spaţiul pentru primire trebuie sa fie corespunzător acţiunilor de adopţie. 
      5.Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita 
posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic. 
     6.Adapost public din municipiul Constanța va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de 
capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. In aceste sali se vor desfăşura intervenţiile 
chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea. 
 
    C. Controlul bolilor din adapostul public a municipiul  Constanța 
     1.Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa individuală 
şi în registrul central. 
     2.Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa acestuia, de către 
tehnicianul veterinar. 
     3.Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boala şi sa le aducă la 
cunoştinţa personalului veterinar. 
 
    D. Hranirea câinilor şi curăţenia adapostului public din municipiul  Constanța 
     1.Cateii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar câinii în vârsta de peste 12 săptămâni 
pana la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hraniti o data pe zi. 
     2.Hrana trebuie sa fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat. 
     3.Toate custile, boxele şi spaţiile închise vor fi spalate şi dezinfectate zilnic. 
     4.Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal. 
     5.In timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele. 
 



  30/27  

 

 

 

 

   ROMÂNIA                                                                ANEXA 2 

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA                                                                   
DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE      
 BIROUL GESTIONARE ANIMALE ABANDONATE 

BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL MUNIICPIULUI 
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NORME 
 privind capturarea şi transportul câinilor in adapostul public din municipiul  Constanța 

 
A.Capturarea câinilor din municipiul  Constanța 
 

1.Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat de SC CONFORT URBAN SRL, care trebuie 
să fie format din persoane instruite în acest sens. 

2.Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care capturează câinii 
fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. 

3.Personalul angajat de SC CONFORT URBAN SRL care capturează câinii vor lucra în echipe de câte 
doi plus șoferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat. 

4.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 bucla care poate sa gliseze sau care se 
poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa îl poată 
manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de 
declanşare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. 
De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce mancare şi care sunt 
dotate cu usi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul. 

5.Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin 
metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare. 

6.Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina.Injectarea pe cale intramusculara a celor doua 
produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin 
periculoasa pentru trecatori. 

7.O alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

8.Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, aceştia putând fi răniţi grav. 
 B.Transportul câinilor 
    Vehiculele 
      
     1 .Vehiculele ce vor fi utilizate pentru transportul câinilor, trebuie sa ofere câinilor siguranţa, securitate, 
protecţie impotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie sa aibă o cusca separată. 
Trebuie sa existe o cusca separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi. 
           3.Vehiculele trebuie sa fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân şi cu numărul de telefon. 
           4.Vehiculul trebuie sa posede următorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticla, 
instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor. 
           5.Soferii vehiculelor trebuie sa fie instruiti sa acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi. 
           6.Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea 
câinilor în suferinta. 
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 1. Câinii  pot fi transportaţi până la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta. Câinii se vor 
transporta în custi individuale. 
 2.Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directa a animalului. 
 3.Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcţie de talia animalului. Cusca trebuie sa 
fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru 
a rezista la uzura. Se pot utiliza şi custi din material plastic. 
 4.Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate şi sa protejeze animalele impotriva intemperiilor naturii. 
 



  32/27  

 

 

 

 

   ROMÂNIA                                                  ANEXA 3 

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA                                                                   
DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE      
 BIROUL GESTIONARE ANIMALE ABANDONATE 

BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL MUNIICPIULUI 

CONSTANȚA-STR. CÂMPUL CU FLORI NR. 11 

 

 

 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

                                  nr. ....../......... 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliată în .............................., str. 
....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., judeţul/sectorul ........................., telefon .................., 
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez 
să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut 
în carnetul de sănătate,  devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii: 

    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 

    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi 
vaccinat antirabic; 

    3. să anunţ personalul serviiciului gestionare animale abandonate - BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ 

STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL MUNIICPIULUI CONSTANȚA-STR. CÂMPUL CU FLORI NR. 11, în 
cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; 

    4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl 
predau  la BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL 

MUNIICPIULUI CONSTANȚA-STR. CÂMPUL CU FLORI NR. 11 

  5. să permit reprezentanţilor serviciului gestionare animale abandonate, precum și reprezentanților ANSVSA, 
sau ai altor instituții/organizații cu atribuții sepecifice, să monitorizeze câinele adoptat; 

    6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de 
locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic centrul de unde s-a făcut adopţia. 

    Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine. 

    Data ............ 

   Semnătura revendicatorului/adoptatorului,                 Semnătura reprezentantului 

            Centrul pentru gestionare a câinilor fără stăpân           
......................................                                             …............................................. 
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FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE 

                    DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

                 nr. ....../......... 

    Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ........................... nr. ......, 
sectorul/judeţul ................., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr. ..................., reprezentată de 
..............................., în calitate de ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., 
eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de 
identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit la BAZA DE 

SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL MUNIICPIULUI CONSTANȚA-
STR. CÂMPUL CU FLORI NR. 11, în următoarele condiţii: 

    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 

    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi 
vaccinat antirabic; 

    3. să anunţ personalul serviciului gestionare animale abandonate - BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ 

STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL MUNIICPIULUI CONSTANȚA-STR. CÂMPUL CU FLORI NR. 11, în 
cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia; 

    4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl 
predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

    5. să permit reprezentanţilor serviciului gestionare animale abandonate, precum și reprezentanților ANSVSA, 
sau ai altor instituții/organizații cu atribuții sepecifice, să monitorizeze câinele adoptat; 

    6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de 
locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. 

    Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine. 

 Data ................... 

    Semnătura revendicatorului/adoptatorului,            Semnătura reprezentantului 

                                        Centrul de gestionare a câinilor fără stăpân  
,........................................                                                    …......................................... 
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FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE 

 1.Informaţii despre câine 

a. Numărul de identificare (dacă există) 

b. Rasa 

c. Sex :  M  F 

d. Culoare:  

e. Semne particulare 

f. Talie:        Mică (sub 10 kg) 

Mijlocie (11-20 kg) 

Mare: (peste 20 kg) 

       f.  Stare generală:         foarte proastă 

        proastă 

        moderată 

        bună 

        foarte bună 

2. Informaţii privind capturarea: 

a. Zi_______Luna ______________An___________   

b. Locul capturării: Zona/cartier_____________Strada______________   

c. Ora capturării: 

3. Informaţii privind echipa de capturare 

Indicativ mijloc de transport ____________________________ 

Nume _____________Prenume___________________  Semnătura________________________ 
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   DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ 

Nr. ....../......... 

   Persoană  juridică 

    Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ..................................... nr. ......, 
sectorul/judeţul ................., telefon ..................., adresă de poştă electronică.................................., înregistrată la 
.................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de ....................., 
legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de ........................, 

   Persoană fizică 

Subsemnatul, ..................................................., cu domiciliul în ............................., str. ....................................... nr. 
......, sectorul/judeţul ................., telefon ..................., adresă de poştă electronică.................................., 
legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de 
.........................................., 

se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ............................. sau microcipat cu 
numărul ........................., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit la BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ 

STĂPÂN-ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AL MUNIICPIULUI CONSTANȚA-STR. CÂMPUL CU FLORI NR. 11, în 
următoarele condiţii: 

1. Va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

2. Câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricand de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul 
adoptatorului la distanţă. 

În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condiţiilor asumate la 
punctul 1, adopţia la distanţă va înceta  de drept 

   Data ...................  

   Semnătura adoptatorului la distanţă, 

   .................................... 

Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân                   
......................................... 
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DECIZIE  

PRIVIND EUTANASIEREA 

Nr............./........... 

 

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu 

prevederile 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. 258/26.09.2013 şi Normele metodologice 

de aplicare aprobate prin Hoararea de Guvern nr. 1059, publicata in Monitorul Oficial nr. 829 din 23 decembrie 

2013, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, și 

nici  menţinut în adăpost deoarece nu există spații suficiente de cazare, prin prezenta se decide eutanasierea în 

termen de ............. a câinelui microcipat cu numărul                     ......................., capturat de către Structura 

publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .................. .  

Data ..................  

Împuternicitul primarului, .......................... (numele şi prenumele) .......................... (semnătura) 
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DECIZIE 

 Privind  

Menținerea câinelui în Adăpost   

prin 

Prelungirea perioadei de cazare peste termenul de 14 zile lucrătoare  
        Nr. ......./........... 

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu 
prevederile 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. 258/26.09.2013 şi Normele metodologice 
de aplicare aprobate prin Hoararea de Guvern nr. 1059, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele 
nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, ținînd cont de art. art. 28 al Hotărârii de Guvern nr.1059/ 2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, ”Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân, pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicați, 
adoptați sau adoptați la distanță, dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea 
lor.   Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a împuternicitului primarului, pentru 
fiecare câine în parte.”; 

Având în vedere că există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea câinelui; 
 Prin prezenta se decide, mentinerea câinelui în adăpost prin prelungirea perioadei de cazare cu ............ 

zile lucrătoare, a câinelui microcipat cu numărul.................................., capturat de către Serviciul Gestionare 
Animale Abandonate din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice a Primăriei Municipiului Constanța,  în 
calitate de structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .................  

 
Data .................. 
 Împuternicitul primarului, .......................... (numele şi prenumele) .......................... (semnătura) 
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INFORMAŢII MINIME PRIVIND CÂINELE  

FĂRĂ STĂPÂN INTRAT ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

 

1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare) 

2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare(conf Formularului individual de capturare) 

3. Informaţii privind cazarea 

a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost; 

b) data şi ora cazării în adăpost; 

c) caracteristicile individuale ale animalului;  

d) numărul unic al cuştii; 

e) starea de sănătate a animalului  

1. clinic sănătos  

2. semne clinice 

       4. Informaţii privind eutanasierea 

a) motivul eutanasierii; 

b) substanţa utilizată pentru eutanasiere;  

c) numele persoanei care realizeaza eutanasia; 

5. Informaţii referitoare la adopţie 

a) nr. de identificare; 

b) numărul fişei de adopţie; 

6. Informaţii medicale 

a) data deparazitării; 

b) data vaccinării antirabice; 

c) data sterilizării; 

d) persoanele care au instrumentat manoperele. 
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TABEL  

PRIVIND EVIDENȚA CÂINILOR ÎN ȚARCURI 

Nr. 

crt. 

Data 

capturarii Sex Adresa Caracteristici 

Număr unic 

de 

identificare 

Microcip/ 

crotaliu Observatii 
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ANEXA  3  la H.C.L. nr. …../......... 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
privind serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de 

pe domeniul public al municipiului Constanța 

 
 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 
 
1.1.  Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit, conform  legislaţiei în vigoare şi 

stabilește condiţiile și cerințele minime în care trebuie să se desfăşoare gestiunea 
directă pentru prestarea activităților specifice de  capturare, transport și îngrijire în 

Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a 
animalelor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța, din Str. 
Câmpul cu Flori nr. 11 (fostă Vârfu cu Dor, nr. 5). 

1.2.  Necesitatea încredințării privind serviciul de capturare, transport și 

predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului 

Constanța. 

1.2.2. Conform art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată și actualizată prin 
Legea nr.258/2013, ”Consiliile locale, au obligația de a înființa, în funcție de 

necesități, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân”, iar pentru 
punerea în aplicare, la nivelul UAT Municipiul Constanța, s-a adoptat HCL nr. 
142/2016 privind aprobarea organizării și funcționării serviciului public  pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța prin gestiune directă, iar 
în acest sens, UAT Municipiul Constanța și-a asumat toate sarcinile și 

responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și 
controlul funcționării acestuia. 

1.2.3. Gestionarea câinilor fără stăpân, ca ansamblu de activități  are 

caracter de serviciu public, așa cum este definit de  art. 2  lit. m) al H.G. nr. 
1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, respectiv, ”serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale,..., în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe 

raza unității administrativ-teritoriale respective”. 
        1.2.4. Activitățile  incluse în obiectul contractului, nu au caracter de serviciu 

public, acestea  fac parte din categoria activităților specifice, subsumate serviciului 
public public  pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța și nu 

include  gestionarea propriu-zisă a acestora, întrucât serviciul public este gestionat 
direct la nivelul municipiului Constanța în cadrul  Biroului gestionare animale 
abandonate, compartiment funcțional al aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Constanța, ca structura specializată, investită cu atribuiții și 
responsabilități privind realizarea gestiunii directe a serviciului public pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța. 
      1.2.5. Gestionarea serviciului public,  constă în organizarea, conducerea, 
finanțarea, gestionarea și controlul funcționării acestuia și se realizează direct de 

autoritatea publică locală, prin Serviciului Gestionare Animale Abandonate ca și 
compartiment funcțional al aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Constanța.   
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1.2.6. Prin câine fără stăpân se înţelege orice câine crescut, adăpostit, 

ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara 
proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat,nesupravegheat, liber, 
abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de 

identificare, stabilit de catre Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor.   

 
CAP. II. OBIECTUL ÎNCREDINȚĂRII PENTRU PRESTAREA ACTIVITĂȚILOR 
SPECIFICE  

  2.1. Încredințarea directă are ca obiect încheierea contractului privind serviciul 

de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul 

public al municipiului Constanța 

  2.2. Prestarea activităților se va realiza de personalul angajat al  prestatorului 

înființat de Consiliul Local Constanța, respectiv, SC Confort Urban SRL, asupra 
căruia autoritățile publice locale exercită un control similar celui pe care îl exercită 

asupra propriilor departamente sau servicii. 
 
CAPITOLUL III.  CONDIȚII TEHNICE  ȘI DE CALITATE,  MODALITĂȚI DE 

LUCRU  
3.1. Prestatorul trebuie să asigure efectuarea activităților incluse în obiectul 

contractului în regim de continuitate cu respectarea prevederilor legale.  
Baza tehnico-materială respectiv maşinile cu dotările aferente şi personalul 

necesar, trebuie să fie utilizate exclusiv pentru pentru îndeplinirea obiectului 

contractului.  
3.2. Obiective privind realizarea prestațiilor 

Obiectivele pe care trebuie să le atingă prestatorul sunt urmatoarele:  
a) reducerea numărului de câini de pe domeniul Public al Municipiului 

Constanța 

b) continuitatea activităţilor;  
c) ridicarea continuă a standardelor activităţii prestate;  

e)  conservarea mediului natural ;  
f) mentinerea condiţiilor de lucru în conformitate cu normele de igienă şi 

sănătate publica.  

g) protecţia animalelor, în concordanţă cu programul de adaptare la normele 
Uniunii Europene.  

h) limitarea riscurilor de transmitere a bolilor parazitare şi infecto-
contagioase de la câinii fără stăpân la om, prin contact direct;  
 

3.3. Tipuri de activități incluse în obiectul contractului și structura 
personalului necesar derulării contractului. 

1. Activități de organizare și coordonare a prestațiilor- 1 persoană 
(studii superioare); 

2. Activități privind capturarea și  transportul cânilor fără stăpân de pe 
teritoriul administrativ al municipiului Constanța și predarea acestora Biroului 
Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța- 

2 prinzători (muncitori necalificați) și 2 șoferi-prinzători; 
3. Activități de îngrijire a câinilor în adăpost- 4 persoane-îngrijitori 

(muncitori necalificați). 
 
3.4.  Activități de organizare și coordonare a prestațiilor incluse în obiectul 

contractului. 
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Activitățile de organizare și coordonare a prestațiilor, vor fi realizare de o 

persoană, cu studii superioare, angajată prestatorului  înființat de consiliul local, SC 
Confort Urban SRL, cu următoarele atribuții: 

1. Preluarea comenzilor și sesizărilor, referitoare la necesitatea capturării 

câinilor fără stăpân de la reprezentanții Biroului Gestionare Animale Abandonate din 
cadrul Primăriei Municipiului Constanța și reapartizarea acestora echipelor de 

capturare, pentru intervenția promptă pe teren; 
2. Evidența capturărilor și raportarea acestora către reprezentanții Biroului 

Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța;  

3. Participarea la elaborarea programului de capturare împreună cu 
reprezentanții Biroului Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei 

Municipiului Constanța; 
4. Verificarea prestațiilor privind îngrijirea animalelor din adăpost și a 

prezenței personalului implicat în derularea acestei activități; 

5. Întocmirea documentelor și organizarea procedurilor privind realizarea 
achizițiilor publice de produse necesare derulării activităților incluse în obiectul 

contractului precum și îndeplinirea altor activități pentru îndeplinirea obiectului 
contractului. 

6. Îndeplinirea tuturor demersurilor pentru vaccinarea antirabică și instruirea 

personalului  implicat în efectuarea activităților incluse în obiectul contractului și 
întocmirea proceselor verbale de instruire. 

3.5. Activități privind capturarea și  transportul cânilor fără stăpân de 
pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța și predarea acestora 
Biroului Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei Municipiului 

Constanța. 
 3.5.1. Activitățile de capturare, capturarea și  transportul cânilor fără stăpân 

de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța și predarea acestora Biroului 
Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța se vor 
realiza cu personalul angajat de prestator, structurat în două echipe de capturare. 

 3.5.2. Structură personal 
- 2 echipe de capturare, transport și predare a câinilor fiecare echipă, 

structurate astfel    
- 1 șofer-prinzător 
- 1 prinzător.  

3.5.3. Condiții minime privind capturarea, transportul și predarea 
câinilor 

3.5.3.1. Capturarea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi 
transportul acestora se vor face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la 

Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, a prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) 

nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în 
timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 

64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a prevederilor 
anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), 
b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi ale art. 6 alin. (10) din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 
31/523/2008 şi a Legii 258/2013. 

3.5.3.2. Echipele de capturare vor interveni prompt, ori de câte ori este 

necesar în vederea soluționării cazurilor de urgență. 
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 Câinii capturaţi vor fi transportaţi la Adăpostul public pentru câinii fără 

stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân, din Str. 
Vârful cu Dor, Nr. 5.(denumire actuală Str. Câmpul cu flori nr. 11)  
  Pentru îndeplinirea obiectului contractului, prestatorul va efectua  

următoarele operațiuni:  
3.5.3.3. Capturarea  

Se vor captura câinii  fără stăpân de pe domeniul public şi privat al 
Municipiului Constanța (străzi, alei, parcuri, maluri de apă, etc.), respectiv acei câini 
care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice. Prestatorul va participa, la 

solicitarea Poliţiei, sau Poliției locale și  la capturarea câinilor periculoşi şi agresivi, 
conform prevederilor în vigoare.  

 Capturarea se va face în baza listelor de reclamaţii şi sesizări transmise zilnic 
de către Biroul  gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Serviciului Gestionare 
Animale Abandonatea Municipiului Constanța, prestatorului de servicii.  

Câinii capturaţi vor fi transportaţi la Adăpostul de câini de pe str.Câmpul cu 
Flori nr.11 

Capturarea se va realiza în următoarele condiţii:  
- Capturarea câinilor se va face de către personalul prestatorului, care va fi 

instruit  în acest sens; 

- Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal, iar 
persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate 

antirabic;  
- Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi, dintre care 1 

persoană va fi şoferul mijlocului de transport şi vor purta echipamentul de 

protecţie adecvat;  
- Personalul  instruit,  poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase.   

Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de 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-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a evita 
strangularea animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru 

eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus în 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 

animalului în cuşcă.  
- Este interzisă utilizarea armelor pentru capturarea căţeilor (câini sub un an), 

aceştia putând fi răniţi grav;  
Notă! Capturarea va fi asistată de medici veterinari de liberă practică, în baza 

unui alt  contract de prestări servicii încheiat de UAT Municipiul Constanța, cu 
medici veterinari de liberă practică. Demersurile necesare  pentru achiziția și 
gestionarea acestui contract cad în sarcina Biroului Gestionare Animale 

Abandonate și nu cad în sarcina prestatorului SC CONFORT URBAN SRL. 
3.5.3.4. Transportul câinilor capturați de pe domeniul public, până la 

Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a 
animalelor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța, se va 
desfășura cu respectarea următoarelor condiţii:  

- Autovehiculele de transport trebuie să ofere animalelor siguranţă, securitate, 
protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată;  

- Fiecare animal va avea cuşcă separată, în condiţii speciale fiind acceptate 
maximum 2 animale; 

-  câinii pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşcă iar la nevoie li se pot pune botniţe 

de naylon.  
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- Cuştile vor fi alese în funcţie de talia animalului, ele trebuind să fie mai lungi 

decât corpul animalului;  
- Autovehiculele vor fi curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Constanța şi cu numere de 

telefon;  
- Autovehiculele trebuie să fie dotate cu  plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră 

de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim ajutor; şoferii 
autovehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor animalelor bolnave; 
  

3.5.3.5. Predarea animalelor capturate se va desfășura cu respectarea 
următoarelor condiţii:  

-   Câinii capturaţi vor fi însoţiţi de formularul F1-Formular Individual de Capturare 
(anexa 1) din HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Predarea se efectuează pe bază de proces-verbal, pentru fiecare transport în 
parte (model conform anexei 2);  

- Procesul verbal va fi întocmit în 2 exemplare: unul pentru prestator şi unul pentru 
Biroul Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei municipiului Constanța. 

3.5.3.6. Programul de lucru va fi stabilit de Biroul Gestionare Animale 

Abandonate din cadrul Primăriei municipiului Constanța în funcție de necesitățile 
concrete ale acestuia. 

        În funcție de urgența necesității intervenției,  procedura de lucru se poate 
modifica pentru eficientizarea activității. Fiecare schimbare a programului de lucru 
va fi comunicată prestatorului de servicii publice. În cazul în care numărul 

sesizărilor este mare sau sunt situații de urgență, beneficiarul poate extinde 
programul de capturare a câinilor. 

Pentru fiecare zi în care nu s-au desfășurat acțiuni de prindere din cauza 
prestatorului, nejustificat, acesta va suporta penalități conform prevederilor legale. 

3.5.3.7. Modalitate de lucru 

Activitățile de capturare, se vor desfășura în baza comenzilor  de lucru emise  
de Biroul Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei municipiului 

Constanța către prestator, având în vedere sesizările primite de la cetățeni.  În 
comanda de lucru, vor fi menționate termenul de soluționare, datele din cuprinsul 
sesizării, precum și locația unde se va acționa.  

În cazul în care prestatorul nu poate respecta termenul de soluționare, are 
obligația de a comunica beneficiarului, în scris, motivele care au condus la această 

situație.   
Prestatorul va îndeplini următoarele obligații corelative acestei activități-   Să 

presteze activitățile cu respectarea tuturor cerinţelor specificate în contract și în 
prezentul caiet de sarcini;  
-  Prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de 

protecţia muncii specifice acestei activităţi şi de vaccinare antirabică a personalului 
auxiliar (șoferi, prinzători, îngrijitori);  

-   Să asigure echipament de protecţie adecvat personalului auxiliar;  
-  Să captureze numai câinii aflaţi pe raza Municipiului Constanța, inclusiv stațiunea 
Mamaia  conform prevederilor din Normele de aplicare a OUG 155/2001.  

 
3.3.3.8  Cerințe minime 

Prestatorul va îndeplini următoarele cerințe minime: 
-  Să dețină ( în proprietate, comodat, sau orice altă modalitate ) 2 mijloace 

de transport (autoutilitară), conform anexei 2, punctul B din O.U.G. nr. 155/2001 

actualizată și art. 12, alin (2), din HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a OUG nr. 155/2001,  pe care îl va folosi pentru transportul câinilor 
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capturați de pe raza Municipiului Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia, care să 

ofere animalelor siguranță și protecție împotriva intemperiilor naturii, prevăzut cu 
aerisire adecvată și dotate cu cuști individuale pentru transportul câinilor, dotat cu 
o cușcă separată pentru transportul câinilor morți.  

- Pentru mijloacele de transpot utilizate pentru îndeplinirea obiectului 
contractului, prestatorul va întreprinde demersurile necesare pentru obținerea  

certificatelor de înregistrare sanitar veterinară pentru mijloace de transport animale 
vii pe distanțe de până la 65 km conform Ordinului ANSVSA nr. 16/2010 actualizată 
și ale art. 18 din OG nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare. 

-  Să demonstreze că a angajat personal pentru 2 echipaje de capturare și 
transport – fiecare echipaj este format din minim 1 prinzători și 1 șofer ( șoferul va 

participa la capturarea câinilor). 

3.6. Activități de îngrijire a câinilor în adăpost. 
 

  3.6.1. Ingrijirea  câinilor fără stăpân în adăpost  se face de către 

personal angajat al prestatorului, care va fi  instruit  periodic și constă în 

asigurarea curățeniei în padocuri, hrănirea, adăparea, manipularea, câinilor 
din adăpostul public al municipiului Constanța.  

3.6.2.  Personal- minimum 4 îngrijitori (muncitori necalificați). 
 Obligaţiile  prestatorului  

a) să presteze activitățile cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute în prezentul 
caiet de sarcini ;  

b) Prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de 

protecţia muncii  specifice acestei activităţi şi de vaccinarea antirabică a 
personalului;  

c) să asigure echipament de protecţie adecvat;  
 

3.6.3. Îngrijirea câinilor fără stăpân în adăpostul situat pe str. Câmpul cu 

Flori nr.11, Constanța  se face de către personal angajat prestatorului, care va fi 

instruit în acest sens. 

 
Îngrijitorii au următoarele atribuții și responsabilități: 

1. sa curete boxele/ țarcurile animalelor, echipamentele si utilajele folosite 
2.  sa verifice starea asternutului să  schimbe in functie de gradul de umezeală 

3. sa anunte personalul  medical veterinar al adăpostului  în cazul în care 
observă nereguli în starea animalelor sau în cazul în care observă simptomele 
bolilor  animalelor .  

4. sa verifice funcționalitatea instalatiilor de adăpat si să asigure necesarul de 
apă pentru animale. 

6.  sa ajute personalul veterinar  la manipularea animalelor pentru efectuarea 
actiunilor sanitar-veterinare (examinari,tratamente, vaccinari) 
7. sa anunța medicul veterinar  

8. sa ajute la măsuratori pentru lotul de animale (numerotare, cântarire) 
10. să se abtină de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei; 

11. să raspundă de executarea altor atributii stabilite prin fisa postului; 
12. îngrijitorii vor fi instruiți prin grija prestatorului, sa respecte normele privind 
protecția animalelor, conform cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. 

din obiectivul unde desfasoara serviciul  precum și pentru respectarea legislației 
specifice, respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, a prevederilor art. 16 alin. (1) 
din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor 
art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 



 
 

           
 

     7 | 8 

Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 
Tel: 0241/48.81.76, Fax: 0241/48.81.68 

E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro 

 

privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de 

modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 
1.255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 şi 
capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, 

precum şi ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al 
Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 şi a Legii 
258/2013; 

CAPITOLUL IV. DURATA CONTRACTULUI 

  4.1. Durata contractului va fi de 5 ani  la data semnării și înregistrării 
acestuia de către ambele părți, cu posibilitatea prelungirii duratei prin act adițional, 

aprobat prin hotărâre de consiliul local. 
4.2. Încetarea contractului se face în urmatoarele situaţii:  
a) în cazul în care prestatorului i  se retrag autorizaţiile sanitar veterinare 

pentru autoutilitarele de transport câini,  sau aceastea nu sunt prelungite după 
expirarea termenului ;  

b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia, se face în condiţiile legii;  

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către prestator 

   CAPITOLUL V.  RECEPȚIA PRESTAȚIILOR 
5.1. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului se va consemna în 

procesele  verbale de recepție, întocmite lunar, la care se vor anexa procesele 
verbale de predare a câinilor capturați în perioada menționată. 

5.2. Biroul gestionare câini fără stăpân va urmări să se realizeze un raport 
calitate / cost în condiții de eficienă economică pentru activitățile prestate, pe toată 
perioada de derulare de contractului asigurându-se  echilibrul  între riscurile şi 

beneficiile asumate.  
 

CAPITOLUL VI. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

 6.1. Decontarea prestațiilor (operațiunilor) se va face lunar, conform 
comenzilor de lucru, proceselor verbale de recepție,  a situațiilor de plată și a 
facturilor emise de prestator, conform tarifelor fundamentate de operatorul 

prestator de servicii publice și aprobate prin hotărâri adoptate Consiliul Local. 

6.2. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al 
prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.  

 6.3. Plata facturilor reprezentând contravaloarea prestațiilor, se va realiza 
din contul  de cheltuieli al Primăriei municipiului Constanța, deschis la Trezoreria 

Municipiului Constanța, în termen de 30 de zile de la data acceptării și înregistrării 
lor, la sediul beneficiarului, în funcție de disponibilitățile bugetare. 

        6.4. Prestatorul, este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise 
în situațiile de plată și facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și 

foloase realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor 
efectuate de organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI). 

       6.5. Factura se va emite de către prestator numai după verificarea si 
acceptarea de către beneficiar a tuturor documentelor de plată anexate acesteia. 
CAPITOLUL VII.  MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII 

  7.1. Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin 
reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice 

activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea 
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îndeplinirii contractului, precum și pentru protecția personalului prestatorului. 

        7.2.  Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care 
trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului, referitoare la protecția 
muncii, PSI și protecția mediului înconjurător de la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Inspecția pentru Prevenirea Incendiilor, respectiv Agenția pentru Protecția 
Mediului. 

 
CAPITOLUL VII.  PREVEDERI GENERALE 

8.1. Prestatorul este obligat să asigure măsurile organizatorice 

corespunzătoare, pentru respectarea strictă a prezentului Caiet de Sarcini și a 
tuturor prevederilor legale specifice activității contractate. 

8.2. Prestatorul este obligat sa ducă la îndeplinire toate 

solicitările/modificările transmise în scris de către beneficiar, ce se impun în 
vederea eficientizării desfășurării activitații în funcție de necesitățile intervenite la 
momentul respectiv, conform legislației în vigoare. 
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ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR._____ 
 

                                     

 
                                   CONTRACT DE GESTIUNE DIRECTA 

PENTRU PRESTAREA ACTIVITĂTILOR SPECIFICE DE CAPTURARE, TRANSPORT șI 
ÎNGRIJIRE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANTA 

 

NR. ___________/____________ 
 

 
 
1.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

  
A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, , cu 

sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, 
România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil 
Chitac, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA/BENEFICIAR,  

Și 
          B) CONFORT URBAN , cu sediul in Constanta , str. Varful cu Dor nr. 10, CUI 

1875349, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/699/1997, reprezentata legal 
prin Director General Andrei Florin, în calitate de OPERATOR/PRESTATOR  
 

Având în vedere: 
- dispozițiile art. 5, punctul 1. lit (b) si art. 10 alin. (1) lit a), alin.(2) (3), (4) precum 

si art.11 alin (2)din Ordonanța de Urgenta nr.71/2002, privind organizarea si 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local, cu completările și modificările ulterioare, 

-  prevederile art.13 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.955/2004, pentru 
aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare; 

- dispozițiile art. 31, alin.(1) si (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice 

cu completările și modificările ulterioare; 
-  HCL nr.__ privind aprobarea gestiunii directe ca modaliate de gestiune a 

serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul 
Constanța, 

 părțile contractante au convenit să încheie prezentul contract cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 

 
2.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităților specifice de 
capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, 
conformitate cu cerintele precizate in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract. 

Art.2.2. Activitățile de capturare și transportul cânilor fără stăpân de pe teritoriul 
administrativ al municipiului Constanța și predarea acestora Biroului Gestionare Animale 

Abandonate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța se vor realiza cu personalul 
angajat de operatorul /prestatorul, structurat în două echipe de capturare si va cuprinde: 

- Activități de organizare și coordonare a prestațiilor-  
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- Activități privind capturarea și  transportul cânilor fără stăpân de pe teritoriul 
administrativ al municipiului Constanța și predarea acestora Biroului Gestionare 

Animale Abandonate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța 
- Activități de îngrijire a câinilor în adăpost. 

Art.2.3 Activitățile ce fac obiectul contractului și structura personalului necesar derulării 
contractului sunt prevazute in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract. 

. 
Cap. 3. CONDITII TEHNICE SI MODALITATE DE LUCRU 
Art.3.1 Conditiile tehnice sunt prevazute in caietul de sarcini, anexa la prezentul 

contract. 
Art.3.2 Activitățile de capturare, se vor desfășura în baza comenzilor de lucru emise  de 

Biroul Gestionare Animale Abandonate din cadrul Primăriei municipiului Constanța către 
prestator, având în vedere sesizările primite de la cetățeni.  În comanda de lucru, vor fi 
menționate termenul de soluționare, datele din cuprinsul sesizării, precum și locația unde 

se va acționa.  
Art.3.3. În cazul în care prestatorul nu poate respecta termenul de soluționare, are 

obligația de a comunica beneficiarului, în scris, motivele care au condus la această 
situație.   
Art.3.4.  Prestatorul va îndeplini următoarele obligații corelative acestei activități-  

- Să presteze activitățile cu respectarea tuturor cerinţelor specificate în contract și în 
caietul de sarcini;  

-  Prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia 
muncii specifice acestei activităţi şi de vaccinare antirabică a personalului auxiliar (șoferi, 
prinzători, îngrijitori);  

-    Să asigure echipament de protecţie adecvat personalului auxiliar;  
-  Să captureze numai câinii aflaţi pe raza Municipiului Constanța, inclusiv stațiunea 

Mamaia  conform prevederilor din Normele de aplicare a OUG 155/2001.  
 

 

 4. DURATA CONTRACTULUI . VALOAREA CONTRACTULUI 
    Art.4.1. Durata contractului va fi de 5 ani la data semnării și înregistrării acestuia de 

către ambele părți, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii. 
   Art.4.2 Prelungirea se poate face in conditiile legii, numai cu aprobarea prealabila a 

Consiliul local al municipiului Constanta, prin incheierea unui act aditional. 

   Art.4.2 Valoarea contractului, reprezentand echivalentul remuneratiei totale pe intreaga 
durata de valabilitate a contractului este de 2.761.121,75 lei, fara TVA in conformitate cu 

fundamentarea valorii anuale a prestațiilor. 
    Art.4.3 Valoarea medie anuala, reprezntand echivalentul valorii totale a contractului 

impartita la numarul de ani de valabilitate a contractului este de 552.224,35 lei,fara TVA 

in conformitate cu fundamentarea valorii anuale a prestațiilor. 
 

  
5.TARIFE.MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Art.5.1. Decontarea prestațiilor (operațiunilor) se va face lunar, conform comenzilor de 
lucru, proceselor verbale de recepție, a situațiilor de plată și a facturilor emise de 
operator/prestator, conform tarifelor fundamentate de operator/prestator și aprobate 

prin hotărâri adoptate de Consiliul Local. 
Art.5.2. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi 

vor fi în conformitate cu prevederile legale.  
Art.5.3. Plata facturilor reprezentând contravaloarea prestațiilor, se va realiza din contul  
de cheltuieli al Primăriei municipiului Constanța, deschis la Trezoreria Municipiului 
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Constanța, în termen de 30 de zile de la data acceptării și înregistrării lor, la sediul 
beneficiarului, în funcție de disponibilitățile bugetare. 

Art.5.4. Factura se va emite de către operator/ prestatorul de servicii publice numai 
după verificarea si acceptarea de către beneficiar a tuturor documentelor de plată 

anexate acesteia. 
Art.5.5. Tarifele aplicate vor fi aprobate prin Hotararea Consiliului Local. 

Art.5.6. In valoarea tarifelor operatorul isi asuma acoperirea completa a tuturor 
costurilor legate de aceste servicii, inclusiv cele neprevazute. 
 

6.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
6.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:  

Art.6.1.1 Prestatorul se obliga să execute integral operatiunile stabilite in caietul de 
sarcini si Regulamentul serviciului, anexe la prezntul contract  
Art. 6.1.2 Prestatorul se obliga să furnizeze Primariei Constanța informaţiile solicitate şi 

să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării 
activităților prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

Art.6.1.3 Prestatorul se obliga să pună în aplicare metode performante de management 
care să conducă la reducerea costurilor de operare;  
Art.6.1.4 Prestatorul se obliga să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării 

profesionale a propriilor salariaţi;  
Art.6.1.5. Prestatorul se obliga să obțină autorizările necesare derulării activității  

conform prevederilor legale în vigoare;  
Art.6.1.6. Prestatorul se obliga să instruiască personalul care va efectua prestaţiile, 
acesta va răspunde pentru eventualele accidente de muncă;  

Art.6.1.7 Prestatorul se obliga să răspundă de eventualele daune materiale sau morale, 
generate de prestaţia necorespunzătoare a activităților. 

Pentru încălcări ale condiţiilor de execuţie a operaţiunilor de capturare şi transport a 
câinilor fără stăpân, prestatorul vor fi aplicate sancțiuni, astfel:  

- neefectuarea capturării câinilor fără stăpân la solicitarea (în scris ) Primăriei 

Municipiului Constanța în termen de maximum 48 de ore de la data comunicării se 
sancţionează cu 5% din valoarea facturii din luna respectivă;  

- nerespectarea condiţiilor sanitar veterinare de desfăşurare a activităţilor de 
capturare şi transport și îngrijire a câinilor fără stăpân atrage după sine sancţiuni din 
partea Primăriei Municipiului Constanța în temeiul legislaţiei în vigoare;  

Art.6.1.8. în condiţiile în care organele de control abilitate vor constata diferenţe de 
preţuri, cantităţi, valori facturate în plus de către prestator, toate acestea intră în sarcina 

prestatorului, care va suporta achitarea lor fără echivoc, inclusiv a dobânzilor aferente 
acestora; 
Art.6.1.9 Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin 

reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice 
activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii 

contractului, precum și pentru protecția personalului prestatorului. 
Art.6.1.10. Prestatorul obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie 

respectate pe parcursul îndeplinirii contractului, referitoare la protecția muncii, PSI și 
protecția mediului înconjurător de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția pentru 
Prevenirea Incendiilor, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului. 

Art.6.1.11 Prestatorul se obliga să asigure măsurile organizatorice corespunzătoare, 
pentru respectarea strictă a Caietului de Sarcini și a tuturor prevederilor legale specifice 

activității contractate. 
Art.6.1.12. Prestatorul se oblige sa ducă la îndeplinire toate solicitările/modificările 
transmise în scris de către beneficiar, ce se impun în vederea eficientizării desfășurării 
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activitații în funcție de necesitățile intervenite la momentul respectiv, conform legislației 
în vigoare. 

Art.6.1.13.Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în 
situațiile de plată și facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloase 

realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de 
organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI). 

 
 
6.2 OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE 

Art.6.2.1 Autoritatea contractanta se angajeaza sa acorde sprijin pe parcursul derularii 
contractului, la initiativa acestuia de a imbunatati serviiul prestat, pentru toate actiunile 

care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului respectiv. 
Art.6.2.2 Autoritatea contractanta  se obliga sa achite la termene stabilite 
contravaloarea facturilor  

 
  7.RECEPȚIA PRESTAȚIILOR 

Art.7.1. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului se va consemna în procesele 
verbale de recepție, întocmite lunar, la care se vor anexa procesele verbale de predare a 
câinilor capturați în perioada menționată. 

Art.7.2. Biroul gestionare câini fără stăpân va urmări să se realizeze un raport calitate / 
cost în condiții de eficienă economică pentru activitățile prestate de operatorul prestator 

de servicii publice, pe toată perioada de derulare de contractului asigurându-se  echilibrul  
între riscurile şi beneficiile asumate.  
  

 

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Art.7.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) HCL NR___ 

b) Caietul de sarcini. 

 
 
8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.8.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații : 
 a)la expirarea duratei stabilite prin prezntul contract , daca partile nu convin in 

scris prelungirea acestuia, in conditiile legii ; 
b) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere; 
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre autoritatea contractanta, 

prin reziliere; 
d) in cazul imposibilitatii obiective a operatorului de a presta serviciile, prin 

renuntare; 
e) prin acordul de vointa al părților exprimat in scris; 
f) alte clauze de incetare a prezentului contract, fara a duce atingere clauzelor si 

conditiilor reglementate de lege. 
 

9.MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art.9.1.Modificarea contractului se poate face numai cu aprobarea prealabila a 
Consiliului Local al municipiului Constanta, prin incheierea unui act aditional. 

Art.9.2 Modificarile survenite vor face obiectul unor negocieri cu operatorul, 
incetarea contractului fiind facuta numai in cazul imposibilitatii operatorului de a se 

adapta noilor conditii de calitate sau cantitate a serviciului. 
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Art. 9.3 In cazul in care operatorul doreste executarea unei alte categorii de servicii, 
acestea vor face obiectul unor contracte separate, incheiate potrivit normelor legale 

de incredintare a serviciilor  
 

10.FORŢA MAJORĂ 
Art.10.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul 

neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în 
conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. 
Art.10.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite. 

Art.10.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la 
cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul. 

Art.10.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la 
cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat 
sfârșit. 

Art.10.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția 

acesteia. 
Art.10.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă 
mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea 

de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde 
celeilalte daune-interese. 

 
11. SOLUŢIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR 
Art.11.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe si negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi 
in cadrul sau in  legatura cu indeplinirea contractului. 

Art.11.2. Daca disputa nu a fot astfel solutionata si partile au, in continuare, opinii 
divergente in legatura cu indeplinirea contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc si 
in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum si cu privire la solutia pe 

care o inrevas pentru rezolvarea lor. 
Art.11.3.Daca incercarea de solutionare pe cale amiabila esueaza sau daca una din parti nu 

raspunde in termenul precizat in solicitare, oricare din parti are dreptul de a se adresa 
instantei de judecata competente 
 

12 LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
Art.12.1 Limba care guverneaza contractul este limba romană 

 
13. COMUNICĂRI 
Art.13.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 

contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
Art.13.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât 

şi în momentul primirii. 
Art.13.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
Art.13.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una 
dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele 

menţionate în partea introductivă a prezentului contract subsecvent.   
Art.13.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă 

prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la data 
menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor. 
Art.13.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea 

se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
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14.CONFIDENŢIALITATEA CONTRACTULUI 
Art.14.1. Operatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse 

la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale. 
Art.14.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind 

divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități 
publice conform prevederilor legale aplicabile. 
Art.14.3. Părțile prezentului contract se obligă să respecte prevederile 

Regulamentului nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 
 

15 LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
Art.15.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
 
15 .DISPOZIȚII FINALE 

Art.16.1. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la 
contract din Noul Cod civil, precum și cu caietul de sarcini anexa la prezentul 

contract. 
Art.16.2. Orice modificare , convenita intre parti, va fi materializata prin act aditional 
incheiat intre partile contractante, care va face parte integranta din prezntul contract. 

 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor 

face parte integrantă din contract. 
Art.16.5.  Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integranta din 
acesta, reprezintă voința părtilor și înlatură orice altă înțelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 

 
Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă, 

 
 

MUNICIPIUL CONSTANTA                              OPERATOT/PRESTATOR 
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   ROMÂNIA                                    

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA                                                                   

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE      
NR. / 

 

RAPORT 

     la proiectul de hotărâre  
 privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului 

public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și 

aprobarea încheierii Contractului privind  serviciul de capturare, transport și predare 
a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT 

Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL 
 

 

Pentru punerea în aplicare a art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 155/2001, potrivit 

căruia, ”Consiliile locale, au obligația de a înființa, în funcție de necesități, în termen 
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân”, la nivelul UAT Municipiul 

Constanța s-a adoptat HCL nr. 142/2016 privind aprobarea organizării și funcționării 
serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța prin 

gestiune directă, iar în acest sens, autoritățile locale ale UAT Municipiul Constanța 
și-au asumat toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, 
finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciului. 

Întrucât la momentul adoptării măsurilor sus menționate, nu a fost  necesară 
înființarea unei entități juridice distincte pentru gestionarea câinilor fără stăpân și 

nici oportună concesionarea serviciului, la nivelul UAT Municipiul Constanța s-a 
înființat un compartiment intern al aparatului de specialitate al primarului, cu 
atribuții în îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în legislația privind gestionarea 

câinilor fără stăpân, cu denumirea Serviciul Gestionare Animale Abandonate, iar 
conform noii organigrame, actuala denumire este, Biroul Gestionare Animale 

Abandonate, care este organizat și funcționează în cadrul Direcției Generale 
Gestionare Servicii Publice. 

         Compartimentul funcțional din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Constanța cu denumirea Biroul Gestionare Animale Abandonate, este 
structura specializată, investită cu atribuiții și responsabilități privind realizarea 

gestiunii directe a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT 
municipiul Constanța. 

În acest sens, toate activitățile specifice serviciului public pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân, sunt gestionate în cadrul acestei structuri, inclusiv întocmirea 
documentațiilor pentru îndeplinirea necesităților de funcționare, pentru care au fost 

încheiate contracte de achiziție publică, conform Legii nr. 98/2016, privind achizițiile 
publice și HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 
contracte de prestări servicii veterinare – Cod CPV -85200000-1. 

Precizăm că unele activități specifice  precum capturarea, transportul, 
asigurarea curățeniei în padocuri, hrănirea și adăparea  câinilor, nu au putut fi 

îndeplinite cu personalul propriu, întrucât posturile cu responsabilități în îndeplinirea 
acestora, au rămas vacante până în prezent,  astfel că a fost necesară încheierea 

unor contracte de prestări servicii conform legii 98/2016, privind achizițiile publice, 
sau încheierea unor contracte de voluntariat. 
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În scopul aplicării eficiente a legislației specifice dar și pentru soluționarea 

problemelor legate de organizarea și funcționarea serviciului public, a fost 
achiziționat un studiu de fundamentare, în vederea stabilirii oportunității 

concesionării serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
municipiul Constanța”, întocmit în conformitate dispozițiile art. 7-(1) din Legea nr. 
100/2016. 

 Conform studiului de fundamentare, a rezultat ca fiind oportună delegarea 
parțială a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în speță 

delegarea gestiunii privind activitatea specifică de capturare și transport a 
câinilor dar și pentru îngrijirea animalelor din adăpost, în baza unui contract 
de achiziție publică încheiat conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Delegarea 

întregii gestiuni nu se recomandă deoarece operatorul economic ar trebui să își 
asume riscurile legate de lipsa experienței, de întârzierile generate de înființarea 

unui astfel de serviciu, de obținerea autorizărilor și licențelor necesare funcționării, 
dar mai ales de posibilitatea ca cheltuielile cu întreținerea sistemului de ecarisaj să 
crească în această variantă.  

 Prin urmare, pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.155/2001 actualizată cu completările și modificările 

ulterioare și ale art. 3 alin (3) din Hotararea guvernului nr. 1.059/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu 

modificările și completările ulterioare și având în vedere recomandările rezultate din 
studiul de fundamentare, realizat în vederea stabilirii oportunității concesionării 

serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul 
Constanța, este necesară reorganizarea serviciului public pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța, situație în care, HCL nr. 

142/2016 privind aprobarea organizării și funcționării serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din municipiul Constanța prin gestiune directă și adoptarea unei 

noi hotărâri de consiliu local privind reorganizarea serviciului public pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța, își va înceta 
aplicabilitatea. 

          În acest sens, așa cum rezultă din studiul de oportunitate,  se va menține 
gestiunea directă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân al UAT municipiul Constanța,  care se va realiza prin Compartimentul 
funcțional din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța 

cu denumirea Biroul Gestionare Animale Abandonate, ca structura specializată, 
investită cu atribuiții și responsabilități privind realizarea gestiunii directe a 
serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța. 

        Precizăm că activitățile specifice de capturare, transport și îngrijire a 
câinilor, sunt activități de ecarisaj, care fac parte din categoria serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat, prevăzute la art. 5 lit b) din Ordonanța de 
Guvern nr.71/2002, privind organizarea și funcíonarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu completările și 

modificările ulterioare. 
 Prin urmare, aceastea se vor realiza prin modalitatea de gestiune directa 

prevăzută la art. 10 alin. (1) lit a), din Ordonanța de Guvern nr.71/2002, privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare, respectiv, 

gestiunea directa. 
        

 Conform prevederilor exprese ale art. 11 din Ordonanța de Guvern 
nr.71/2002, "(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor 
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operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului 

public si privat, care pot fi: 
a) compartimentele pentru administrarea domeniului public si privat, 

organizate in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, 
orasenesti, municipal si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene 
si/sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz; 

b) unul sau mai multe servicii publice, specializate si autorizate conform 
legii, avand personalitate juridica si buget propriu, organizate in subordinea 

consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, a consiliilor judetene si/sau a Consiliului General al municipiului Bucuresti, 
dupa caz." 

         Precizam ca prevederile art. 31 din Legea 98/2016 vizeaza atribuirea de 
contracte de achizitii publice incheiate intre entitati din sectorul public. 

Așa cum rezultă din  prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind 
achizițiile publice, sunt specificate situațiile în care actul normativ nu se aplică, în 
sensul că “Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-

cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat 
sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un 
control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; 

 b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt 

efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către 
autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice 

controlate de respectiva autoritate contractantă; 
c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice 

controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă 

controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit 
dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă 

determinantă asupra persoanei juridice controlate”. 
De asemenea alin (2) al aceluiași articol,  prevede că “În sensul alin. (1) lit. 

a), se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice 

un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii 
atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât 

şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control 
poate fi exercitat şi de o altă persoană juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod 

de către autoritatea contractantă”  
Întrucât societățile comerciale cu capital social integral al unității 

administrativ-teritoriale înființate de autoritățile administrației publice locale, sunt 

supuse controlului autorităților publice locale, această modalitate de gestiune, este 
mai avantajoasă decât delegarea de gestiune către entitate juridică al cărei capital 

este integral privat.  
În urma analizării tuturor aspectelor menționate anterior și ținând cont de 

situația existentă, la nivelul conducerii UAT municipiul Constanța, s-a analizat  ca 

prestarea activităților  de capturare,  transport și  îngrijire a animalelor din 
adăpost,  să se realizeze cu personalul angajat al CONFORT URBAN SRL 

CONSTANȚA,  societate cu capital social integral al UAT Municipiul Constanța, 
înfiinţată de autorităţile administraţiei publice locale, pentru gestionarea unor 
activități incluse în categoria serviciilor de administrare a domeniului public și privat 

al municipiului Constanța.  
Potrivit HCL nr. 359/1996, s-a aprobat statutul Societății Comerciale de 

Interes Local CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA. 
Potrivit  art. 2 din statut, aceasta este constituită în conformitate cu Legea nr. 

31/1990, privind societățile comerciale și Legea nr. 69/1991 privind administrația 
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public locală, ca urmare a aplicării Legii nr 135/1994, prin care s-a aprobat 

Ordonanța Guvernului nr. 69/1994 privind unele măsuri pentru reoragnizarea 
regiilor autonome de interes local, iar potrivit art. 7 din statut, Consiliul Local este 

asociat unic. 
Conform HCL  nr. 67/26.03.2021, s-a aprobat completarea Obiectului de 

activitate  al Societății Comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort 

Urban Constanța,  cu Cod CAEN -8411-Servicii de administrație public general și 
Cod CAEN- 8299-Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi, situație ce 

rezultă și din Certificatului de înregistrare mențiuni, emis de ONRC, eliberat  în data 
de 10.06.2021. 

Prin urmare, activitățile specifice de capturare, transport și îngrijire a 

câinilor, sunt activități de ecarisaj, care fac parte din categoria serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat, prevăzute la art. 5 lit b) din Ordonanța de 

Guvern nr.71/2002, privind organizarea și funcíonarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu completările și 
modificările ulterioare, pot fi prestate de CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA. 

In aceste conditii, prevederile exprese ale art. 11 alin (2) din O.G. nr. 
71/2002, care reglementeaza atribuirea de contracte "in house" a serviciilor 

de administrare a domeniului public si privat, prin gestiune directa, prevaleaza 
asupra prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016. 

 

Totodată,  potrivit prevederilor introduse de  OUG nr. 57/2019, privind codul 
administrativ,  la  art. 591, alin.  (2), în categoria entităților prin intermediul cărora 

se poatea realiza gestiunea directă sunt incluse și “societățile reglementate de 
Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, 
cu capital social integral al statului republicată sau al unității administrativ-teritoriale, 

înființate de autoritățile administrației publice sau alte persoane juridice de drept 
privat, după caz, cu respectarea prevederilor legale”, precizare menită să evidenieze 

faptul că  autoritatea contractantă exercită asupra acestei categorii de personae 
juridice, un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente 
sau servicii.  

 Prin urmare, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului public 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea 
încredințării gestiunii directe  pentru prestarea activităților specifice de capturare, 

transport și îngrijire a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, prin care vor fi 
supuse spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța,  următoarele 
puncte: 

1. Menținerea gestiunii directe a serviciului public pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân al UAT municipiul Constanța care se realizează prin  compartimentul 

specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Constanța, respectiv Biroul Gestionare Animale Abandonate din cadrul Direcției 
Generale Gestionare Servicii Publice. 

2. Aprobarea „Studiului de oportunitate privind gestiunea serviciului 
comunitar de utilitate publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

municipiul Constanța”. 

3. Aprobarea “Regulamentului de organizare, coordonare,  monitorizare și 
controlul funcționării serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al 

UAT municipiul Constanța”.  

4. Aprobarea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a activităților de  

capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, 
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prin încredințarea acestora către SC Confort Urban SRL, operator de servicii 

publice înființat de Consiliul Local. 

5. Aprobarea Caietului de sarcini privind serviciul de capturare, transport și 

predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța. 

6.  Aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport 
și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, 

între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL. 

7. Aprobarea  împuternicirii primarul municipiului Constanța să semneze 

contractul privind serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără 
stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul 
Constanța și SC Confort Urban SRL. 

 Faţă de cele arătate, în temeiul art. 136 alin (8) lit. b), din OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul 

de hotărâre  „privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune 
a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul 
Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind  serviciul de capturare, 

transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului 
Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL”. 

 
 

  Director executiv  

                     Raluca GEORGESCU 
            

 
 
                                                     Șef serviciu,  

                                     Serviciul Amenajări urbane         
Cristina ITOAFĂ 

 
 

Consilier Juridic, 

Maria GUCI 
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REFERAT DE APROBARE 

 

Conform art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 155/2001,  ”Consiliile locale, au 

obligația de a înființa, în funcție de necesități, servicii specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân”. 

La momentul actual este în vigoare HCL nr. 142/2016 privind aprobarea 

organizării și funcționării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
municipiul Constanța prin gestiune directă, în baza căreia,  UAT Municipiul 

Constanța și-a asumat toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, 
conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării public pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța. 

În acest sens, serviciul este gestionat în cadrul unui compartiment intern al 
aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în îndeplinirea tuturor obligațiilor 

prevăzute în legislația specifică gestionării câinilor fără stăpân, inclusiv întocmirea 
documentațiilor necesare pentru realizarea achizițiilor publice pentru rezolvarea 
necesităților de funcționare.  

În scopul aplicării eficiente a legislației specifice dar și pentru soluționarea 
problemelor  generate de faptul că unele activități specifice  precum capturarea, 

transportul, asigurarea curățeniei în padocuri și hrănirea câinilor, nu au putut fi 
îndeplinite cu personalul propriu, a fost achiziționat un studiu de fundamentare, 
în vederea stabilirii oportunității concesionării serviciului specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța”, care a fost întocmit în 
conformitate dispozițiile Art. 7-(1) din Legea nr. 100/2016. 

 Conform studiului de fundamentare, a rezultat ca “oportună delegarea parțială 
a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în speță delegarea 
gestiunii privind activitatea specifică de capturare și transport a câinilor dar și 

pentru îngrijirea animalelor din adăpost, în baza unui contract de achiziție publică 
încheiat conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Delegarea întregii gestiuni nu se 

recomandă deoarece operatorul economic ar trebui să își asume riscurile legate de 
lipsa experienței, de întârzierile generate de înființarea unui astfel de serviciu, de 

obținerea autorizărilor și licențelor necesare funcționării, dar mai ales de 
posibilitatea ca cheltuielile cu întreținerea sistemului de ecarisaj să crească în 
această variantă”. 

Întrucât societățile comerciale cu capital social integral al unității administrativ-
teritoriale înființate de autoritățile administrației publice locale, sunt supuse 

controlului autorităților publice locale, această modalitate de gestiune, este mai 
avantajoasă decât delegarea de gestiune către o entitate juridică al cărei capital 
este integral privat.  

În urma analizării tuturor aspectelor menționate anterior și ținând cont de 
situația existentă, la nivelul conducerii UAT municipiul Constanța, s-a decis ca 

prestarea activităților  de capturare,  transport și  îngrijire a animalelor din 
adăpost,  să se realizeze cu personalul angajat al  SC CONFORT URBAN SRL,  
societate cu capital social integral al UAT Municipiul Constanța, înfiinţată de 
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autorităţile administraţiei publice locale, pentru gestionarea unor activități incluse în 

categoria serviciilor de administrare a domeniului public și privat al municipiului 
Constanța.  

Având în vedere cele precizate anterior, rezultă că în situația atribuirii directe 
a contractului privind delegarea gestiunii activității de capturare, transport și 
îngrijire a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, către SC Confort Urban SRL, 

sunt întrunite cumulativ, toate condițiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 98/2006. 
Prin urmare, propun menținenerea gestiunii directe a serviciului public 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța,  care 
se va realiza prin Compartimentul funcțional din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Constanța cu denumirea Biroul Gestionare Animale 

Abandonate, ca structura specializată, investită cu atribuiții și responsabilități 
privind realizarea gestiunii directe a serviciului public pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân al UAT municipiul Constanța, iar pentru activitatea de capturare, 
transport și îngrijire a câinilor fără stăpân, s-a optat pentru delegarea 
gestiunii. 

Prin urmare, inițiez  proiectul de hotărâre,  privind  aprobarea menținerii gestiunii 
directe ca modaliate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încredințării gestiunii directe  
pentru prestarea activităților specifice de capturare, transport și îngrijire a câinilor 
fără stăpân din municipiul Constanța, prin care vor fi supuse spre  aprobarea 

Consiliului Local al Municipiului Constanța,  următoarele aspecte: 
1. Menținerea gestiunii directe a serviciului public pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân al UAT municipiul Constanța care se realizează prin  compartimentul 
specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Constanța, respectiv Biroul Gestionare Animale Abandonate din cadrul Direcției 

Generale Gestionare Servicii Publice. 

2. Aprobarea „Studiului de oportunitate privind gestiunea serviciului 

comunitar de utilitate publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
municipiul Constanța”. 

3. Aprobarea “Regulamentului de organizare, coordonare,  monitorizare și 

controlul funcționării serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al 
UAT municipiul Constanța”.  

4. Aprobarea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a activităților de  
capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, 

prin încredințarea acestora către SC Confort Urban SRL, operator de servicii 
publice înființat de Consiliul Local. 

5. Aprobarea Caietului de sarcini privind serviciul de capturare, transport și 

predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța. 

6.  Aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport 

și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, 
între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL. 

7. Aprobarea  împuternicirii primarul municipiului Constanța să semneze 

contractul privind serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără 
stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul 

Constanța și SC Confort Urban SRL. 

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, iniţiez proiectul de hotărâre privind „Aprobarea menținerii 

gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului 
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privind  serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe 

domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC 
Confort Urban SRL”. 

  

 

PRIMAR, 

VERGIL CHIȚAC 
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