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HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei 
Cernătești, judeţul Buzau 

 
               Analizând temeiurile juridice : 

- Prevederile art. 35 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr.  
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1, alin. (1) şi art. 2, alin.(4) din Ordonanţa de  
Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fară 
stăpân, aprobată prin Legea nr. 22/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3 şi art. 8 din Anexa la H.G. nr. 1059/2013 pentru  
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001; 

- Prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor  
privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân emis de Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor; 

- Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi  
concesiunile de servicii; 

- Prevederii Hotărârii de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea  
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016; 

- Prevederileart. 129 alin. (7), lit."s" din Ordonanţa de Urgenţă a  
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 3 (1) H.G nr. 20/27.01.2021 pentru modificarea si 
 completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013. 

luând act de 
Referatul de aprobare nr. 242/25.09.2021 privind necesitatea adoptării    

proiectului de  hotărâre  inițiat  de catre primarul comunei,  
Raportul de specialitate nr. 243/25.09.2021 al biroului financiar  

contabil, achizitii publice,  impozite si taxe 
Avizele de aprobare ale Comisiilor de specialitate ; 
  
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; cu completările ulterioare 
 

Consiliul Local al Comunei Cernătești, judetul Buzău, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară 
stăpân al comunei Cernătești, judeţul Buzau. 

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

Art. 2. Se aprobă delegarea a gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor 
fară stăpân al comunei Cernătești numai către persoane juridice, asociaţii sau 
fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. 
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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 Cernătești, 
judeţul Buzau, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Manu Vergilius-Luis în calitate de 
primar al comunei Cernătești, 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 Cernătești, 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 Cernătești, 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 stăpâ. 

Art.7. Se aprobă comisia care va organiza licitația conform Anexei nr. 5, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.8.   Anexele nr. 1, 2, 3 4, 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului 

general al comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului comunei Cernătești, 
Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, precum și Instituției 
Prefectului județului, Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
 
Presedinte de sedinta 
    Consilier local 
Leu Stefan-Mădălin                               Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                 Secretar general al comunei 
                                                                   Doru-Vasile Dumitrascu 

                                                                                            
 
 
 
           Cernătesti, 
 
 

Nr. 48/21.10.2021 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în 
ședința ordinară din data de 21 Octombrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de     voturi pentru,    abțineri și      vot împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință. 

 
 


	Analizând temeiurile juridice :

