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 HOTARAREA nr. 45 
privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al 

comunei Ziduri, judeţul Buzau 
 
         Consiliul Local al Comunei Ziduri , întrunit în ședință ordinară , 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului , înregistrat  la nr. 7699 /2021; 
- raportul de specialitate  întocmit de  viceprimarul comunei Ziduri , 

județul Buzău , înregistrat la nr.  7701/2021, 
- avizul comisiei   de specialitate din cadrul Consiliului Local Ziduri , 

judeţul Buzău nr. 242/25.11.2021; 
În conformitate cu :  
     - prevederile Procesului – verbal incheiat in data de 14.10.2021 de Biroul 
pentru Protectia Animalelor din cadrul I.P.J. Buzău, 

- prevederile adresei nr. 2558/01.03.2021 comunicată de Instituția 
Prefectului – județul Buzău , Serviciul afaceri europene, relații internaționale 
, dezvoltare economică, strategii guvernamentale , servicii publice 
deconcentrate și situații de urgență , 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și 
completările ulterioare; 
     - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1059/11.12.2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 20/2021; 
      - prevederile Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, 
republicată; 
      - prevederile Ordinului nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    - Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 
privind protecţia animalelor în timpul transportului; 
    - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cele ale Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1),  alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. 
„a”, alin. (7) lit. s), ale art. 139 şi ale art. 196, alin. (1) lit. „a” din Ordonanța 
de urgență a Guvernului  nr. 59/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.1  (1) Se aprobă înfiinţarea ,, Serviciului de gestionare a 

câinilor fară stăpân al comunei Ziduri, judeţul Buzau” fără personalitate 
juridică , în subordinea Consiliului Local al comunei Ziduri și sub 
coordonarea primarului comunei . 



          (2) Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului de 
gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Ziduri, judeţul Buzau, 
gestiunea delegată, conform studiului de oportunitate din Anexa 1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă delegarea  gestiunii Serviciului de gestionare a 
câinilor fară stăpân al comunei Ziduri numai către persoane juridice, 
asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei 
animalelor. 

Art. 3. Se aprobă încheierea unui contract  de delegare a gestiunii 
în condiţiile legii pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea prelungirii cu 
aceaşi perioadă, a Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân din 
comuna Ziduri, judeţul Buzau, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă mandatarea domnului Buzea Viorel în calitate de 
primar al comunei Ziduri,  judeţul Buzau pentru semnarea contractului 
de delegare a gestiunii serviciului  cu persoana juridice, asociaţia sau 
fundaţia câştigătoare a achiziţiei având ca obiect realizarea activităţii de 
gestionare a câinilor fară stăpân. 

Art.5 Se aprobă Regulamentul Serviciului de gestionare a câinilor 
fară stăpân din comuna Ziduri, judeţul Buzau, în forma prevăzută în 
Anexa nr. 3 şi care va deveni anexa la Contractul de delegare a gestiunii 
Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân. 

Art.6 Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de gestionare a 
câinilor fară stăpân din comuna Ziduri, judeţul Buzau, în forma 
prevăzută în Anexa nr. 4 şi care va deveni anexa la Contractul de 
delegare a gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân. 

Art.7  Anexele nr. 1, 2, 3 si 4, fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

Art. 8. Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la 
cunoştiinţă publică a hotărâri  şi o va comunica  institutiilor si autoritatilor 
interesate (Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , Primarului comunei 
Ziduri. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
          Preşedinte de şedinţă,                Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                         Secretar general, 
                                                    Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.11.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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