
Anexa 1 la HCL 41/2014 
 
 

Studiu de oportunitate 
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă al serviciului  

pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
 
 

I. Descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune; 
II. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea 
serviciului; 
III. Investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; 
IV. Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 
V. Drata estimată a contractului; 
VI. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului. 
 
I. Descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune  
Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân a municipiului este un serviciu public local de 
gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de 
autoritatea administraţiei publice locale. 
Activitatea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân a municipiului Sfântu Gheorghe va 
realiza următoarele: 
a) capturarea câinilor fără stapân; 
b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizaţiile de protecţie a 
animalelor; 
c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică; 
d) eutanasierea câinilor de către personal specializat al serviciului public de gestionare a câinilor 
fără stăpân, cu respectarea prevederilor legale; 
e) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-
veterinar. 
 
Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura: 
a) îmbunătăţire condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 
b) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
c) protecţia cetăţenilor, animalelor, apei, solului etc. de insecte şi rozatoare care sunt cei mai mari 
purtatori de micro-organisme vii care au efect negativ asupra Sănătăţii omului; 
d) protecţia mediului inconjurator. 
Autoritatile administraţiei publice locale acţioneaza în numele şi în interesul comunitatilor locale pe 
care le reprezinta şi răspund fata de acestea pentru: 
a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a municipiului Sfântu 
Gheorghe; 
b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de gestionare a câinilor fără 
stăpân  
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: 
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si functionare a serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân ; 
b) luarea iniţiativeilor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără 
stăpân; 
c) exercitarea competentelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei in vigoare, 
referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân . 
 



II. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea 
gestiunii 
Prin realizarea unui proces de licitaţie deschisă pentru concesionarea serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân, prin concesiune, se vor putea obţine: 
- creşterea calităţii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, datorita selectionării 
concesionarului 
- cetăţenii municipiului vor avea siguranţă mai mare pe domeniul public nemaifiind practic agresaţi 
de câinii fără stăpân;  
- vom beneficia de un Centru de Gestionare a câinilor fără stăpân modern şi dimensionat de maniera 
încat să poată să se adapteze la evoluţia activităţii atât ca si număr de câini cât şi la calitatea 
serviciului;  
- va exista posibilitatea să se poată adăposti temporar, contra cost, şi animale cu stăpân; 
Motive de ordin legislativ 
Legislaţia in domeniul delegarii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, este 
reprezentata de: 
- Ordonanţa Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
- Hotărârea Guvernului nr. 955 din 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea 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; 
- Legea 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, cu modificarile şi 
completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 
- Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale. 
Motive de ordin economico-financiar 
Argumentele care stau la baza concesionării prin licitaţie publică a serviciul de gestionare a câinilor 
fără stăpân, constau în următoarele considerente: 
a) În prezent gestionarea serviciului adopăstului pentru câinii fără stăpân se realizează printrun 
Contract de asociere încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ 
PERCE”. Adăpostul pentru câinii fără stăpân situat în cartierul Câmpul Frumos, proprietatea 
municipiul Sfântu Gheorghe nu corespunde cerinţelor prevăzute în H.G: 1509/2013. În vederea 
satisfacerii cerinţelor legislative este necesar realizarea unor investiţii suplimentare, şi este necesar 
extinderea serviciului care necesită fonduri suplimentare din bugetul municipiului. Prin realizarea 
licitaţiei publice deschise se va putea obţine selectarea unui concesionar care oferă raportul optim 
între preţul tarifelor şi calitatea serviciului. 
b) Conform prevederilor Caietului de sarcini, Municipiul Sfântu Gheorghe va primi anual de la 
concesionar o redevenţă.  
 
 
 



Motive legate de protecţia mediului 
Dotarea Centrului conform legislaţiei în vigoare, fapt care va elimina posibilităţile de poluare a 
domeniului public (materialele utilizate la tratamentele medicale vor fi trimise la incinerare, de 
asemenea şi cadavrele la societăţi specializate pentru preluarea acestora )  
III. Investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; 
- modernizarea şi reabilitarea bazei materiale în care se desfăşoară activitatea; 
- dotarea cu maşini, utilaje şi echipamente conform legislaţiei în vigoare, normelor de mediu şi 
normelor Uniunii Europene;   
- mobilarea şi înfrumuseţarea zonei în care se afla adăpostul pentru animale fără stăpân;  
- lucrări suplimentare de investiţii precum şi dotări suplimentare. 
IV. Procedura de delegare a gestiunii 
Etapele care trebuie realizate pentru concesionarea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân sunt: 
Etapa 1 - aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini de către Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe 
Etapa 2 - Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei deschise şi evaluarea ofertelor. 
Etapa 3 - semnarea contractului cu cel mai bun ofertant. 
VIII. Durata estimată a contractului 
Durata estimată a contractului este de 5 ani. 
IX. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de incheiere a contractului 
Termenul propus pentru incheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân, prin incheierea contractului cu concesionarul serviciului de este de 2 luni. 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 la H.C.L.nr. 41/2014 
 
 

REGULAMENT 
privind organizarea şi funcţionarea serviciului pentru gestionarea câinilor  

fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe 
 
CAPITOLUL I Dispoziţii generale 
Art. 1. - (1) Prezentul act reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 1509 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
(2) Scopul prezentului Regulament îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân, 
ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor 
de rasă comună, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor 
pierduţi, promovării deţinerii responsabile a câinilor, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, 
reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi 
animalelor, precum şi reducerea comerţului ilegal şi a traficului cu animale în municipiul Sfântu 
Gheorghe. 
Art. 2. - Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) 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; 
b) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei persoane juridice, asociaţie 
sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor; 
c) 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; 
d) adopţie la distanţă - procedura prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2) şi (5) din 
ordonanţa de urgenţă, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilitatea suportării 
cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada 
prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă; 
e) capturare - operaţiunea de prindere a câinilor; 
f) 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. 
60/2003; 
g) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003; 
h) 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 câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în activităţile 
educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare; 
i) câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 
j) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în 
condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de sănătate al câinilor; 
k) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operaţiuni şi proceduri care au ca scop controlul 
populaţiei de câini fără stăpân; 
l) 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 



desfăşoară activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al cărei statut figurează scopuri şi 
activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor; 
m) 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, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul gestionării 
câinilor fără stăpân de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective; 
n) 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; 
o) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului 
inscripţionat, care conţine informaţii necesare identificării deţinătorului câinelui, respectiv a 
serviciului public care a gestionat câinele; 
p) 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 identitate ale 
deţinătorului câinelui sau a locului de provenienţă a acestuia; 
q) înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al animalului, 
precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor; 
r) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, 
în dreptul omoplaţilor, şi care conţine un număr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi 
citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic; 
s) sterilizare - operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducătoare a câinilor; 
t) vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spaţiul locativ în care 
urmează să fie adăpostiţi câinii adoptaţi din adăposturile publice; 
u) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - orice unitate 
definită ca atare la art. 2 alin. (1) 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. 
 
CAPITOLUL II Activitatea operatorului serviciului public pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân 
Art. 3. (1) - Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi poate încheia protocoale 
de colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează. 
Art. 4. - Personalul veterinar încadrat în serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
are următoarele competenţe: 
a) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite; 
b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi 
transportul animalelor; 
c) înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân, pe baza datelor 
din formularul individual de capturare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. al HG. 
1059/2013 
Art. 5. - (1) Adăpostul public pentru câinii fără stăpân aparţine municipiului Sfântu Gheorghe şi va 
fi administrat de către operatorul concesionar al serviciului şi va respecta prevederile legislaţiei 
sanitare veterinare în vigoare. 
(2) Operatorul serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân este obligat să asigure 
personal care să deservească permanent adăposturile publice pentru câinii fără stăpân în vederea 
supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor, a hrănirii puilor de 
două sau, respectiv, de 3 ori pe zi, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanţa de 
urgenţă. 



(3) În adăposturile publice pot fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi pe raza unităţilor municipiului 
Sfântu Gheorghe, precum şi câinii fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale vecine.  
(4) Adăpostirea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale vecine, în condiţiile alin. 
(3), se face în baza unor protocoale de colaborare, încheiate potrivit art. 3 alin. (1) şi comunicate 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
(5) Animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuşti adecvate în care să fie îngrijite 
corespunzător pe toată perioada cazării. Adăpostul va avea un număr suficient de cuşti de izolare 
destinate câinilor bolnavi sau răniţi. Nu se vor caza mai mulţi câini bolnavi în aceeaşi cuşcă. 
Art. 6. - (1) Accesul publicului în adăpostul public se face în baza unui program stabilit de 
operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul 
orar 10,00-18,00. 
(2) Sâmbăta şi duminica şi în timpul zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în vederea 
adopţiei, se face în intervalul orar 10,00-14,00 
(3) Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în 
adăpostul public, perioadă prevăzută la alin. (1) şi (2). 
(4) Accesul vizitatorilor în adăpostul public pentru câinii fără stăpân se face cu respectarea 
regulamentului de organizare interioară. 
(5) Vizitatorii au dreptul să fotografieze şi să filmeze câinii din adăposturile publice. 
Art. 7. - Operatorul serviciilor are obligaţia să contracteze servicii veterinare pentru activităţile 
specifice prevăzute de  prevederile legale. 
 
CAPITOLUL III. Capturarea, transportul şi adăpostirea câinilor fără stăpân 
Art. 8. - Operatorii serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să 
captureze câinii în următoarea ordine: 
a) câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru 
copii, parcurilor, pieţelor publice; 
b) câinii care circulă liber, fără însoţitor,în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a); 
c) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţilor. 
Art. 9. - (1) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să 
facă o evaluare a numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde 
funcţionează şi să întocmească un plan de acţiune pentru gestionarea acestora. 
(2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: 
a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafaţă şi număr de locuitori; 
b) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza teritoriului; 
c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de transport şi 
capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptaţi 
la distanţă; 
d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru 
capturare, personal pentru îngrijire; 
e) prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse; 
f) planificarea acţiunilor, respectiv graficul anual al acţiunilor, defalcat pe luni; 
g) hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stăpân; 
h) termene precise pentru aplicarea măsurilor; 
i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie 
efectuată semestrial. 
Art. 10. - (1) Capturarea, manipularea, 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, a 
prevederilor art. 14 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 1 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. 
(2) Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil marcate cu denumirea 
operatorului serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, 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. 
(3) Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să respecte normele specifice de 
protecţie a muncii şi să fie instruite corespunzător. 
(4) Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanţă a unor substanţe stupefiante şi 
psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere 
a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii. 
(5) Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă. 
(6) Utilizarea substanţelor stupefiante şi psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi 
efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie. 
Art. 11. - (1) La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi 
transportul acestora se interzic următoarele: 
a) lovirea, 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 cuşti 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 cuşti individuale de transport; 
f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător. 
(2) La adăpostirea câinilor fără stăpân se interzic următoarele: 
a) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 3 ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 
săptămâni; 
b) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de două ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 12 
săptămâni şi 12 luni; 
c) privarea câinilor bolnavi sau răniţi de tratament medical; 
d) cazarea căţelelor cu pui în boxe cu alţi câini maturi; 
e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie şi agresivitate prevăzute în 
anexa nr. 1 din ordonanţa de urgenţă; 
f) adăpostirea câinilor în ţarcuri şi cuşti în care podelele sunt acoperite de apă; 
g) aruncarea cu substanţe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curăţare a boxelor. 
Art. 12. - În cadrul activităţii de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, 
personalul specializat completează formularul individual de capturare conform modelului din anexa 
nr. 1 din H.G.nr.1059/2013 cuprinzând informaţiile minime privind câinii fără stăpân capturaţi. 
Art. 13. - (1) 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, prevăzute în anexa nr. 2 din H.G.nr.1059/2013, în 
Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân. 
(2) În cuştile comune vor fi cazaţi câinii fără stăpân capturaţi din acelaşi areal şi introduşi în 
adăpostul public în aceeaşi zi. 
(3) Toate cuştile 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. 
(4) La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identificare, reprezentat de 
numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport 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. Numărul unic de identificare alocat va fi menţionat 
în formularele prevăzute la anexele nr. 1-3 din H.G.nr.1059/2013. 
(5) Pe fiecare cuşcă se ataşează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. din 
H.G.nr.1059/2013 
(6) După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical. 
(7) După examinarea câinilor de către medicul veterinar se va proceda potrivit prevederilor art. 135 
din ordonanţa de urgenţă, la recuperarea câinilor clinic sănătoşi, câinilor cu boli uşor tratabile, 
neagresivi, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi 
izolaţi de restul animalelor şi adăpostiţi separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin 
contactul cu alţi câini. 
(8) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân este obligat să asigure 
tuturor animalelor cazate în adăposturile publice hrană şi apă în cantitate suficientă, posibilitate de 
mişcare suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenţie, în conformitate cu prevederile art. 5 din 
Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile anexei nr. 1 la 
ordonanţa de urgenţă. 
 
CAPITOLUL IV Informarea populaţiei în vederea revendicării şi adopţiei câinilor fără 
stăpân. Notificarea deţinătorilor 
Art. 14. - Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia de a 
promova adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul 
de funcţionare a adăpostului public pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa. 
Art. 15. - În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 14, operatorul serviciului specializat 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi: 
a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân şi în 
spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afişaj 
trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 
1. data şi locul capturării fiecărui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respectivi 
sunt cazaţi; 
2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor 
publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon; 
3. programul de vizitare a adăposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân; 
b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit. a); 
c) organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân. 
Art. 16. - Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate încheia 
parteneriate cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi 
sterilizarea câinilor. 
Art. 17. - (1) În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un 
mijloc de identificare aprobat potrivit legii, operatorul serviciului specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân 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 maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte 
mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân. 
(2) Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi de operatorul serviciului 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân că animalul se află în custodia lor au obligaţia să 
se prezinte la adăposturile publice, să revendice şi să preia câinii pe care îi deţin, în termen de 
maximum 7 zile de la data anunţului. 



Art. 18. - În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor 
cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul şi în termenul stabilit prin 
hotărârea consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 
CAPITOLUL V Revendicarea şi adopţia 
Art. 19. - (1) Câinii din adăposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei-angajament, al 
cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la ordonanţa de urgenţă. 
(2) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să 
înapoieze câinii revendicaţi imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de 
revendicare, potrivit programului de lucru. 
(3) Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi pe toată perioada de staţionare în adăposturile publice. 
(4) 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. 
(5) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, 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 de staţionare a câinelui în adăpost, 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. 20. - (1) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este 
prevăzut în anexele nr. 4 şi 5la ordonanţa de urgenţă. 
(2) Cererile de adopţie 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. 21. - (1) În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut într-un spaţiu deschis aflat pe proprietatea 
privată, adoptatorul trebuie să 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 (6) 
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. 
(2) 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. 22. - (1) Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adăposteşte 
întrun blocul de locuinţe în care există asociaţie de proprietari, aceasta trebuie să prezinte la 
momentul depunerii cererii de de adopţie acordul asociaţiei de proprietari . 
(2) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi 
adăposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe prevăzut la alin. (1), în care locuiesc mai 
multe persoane, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie şi acordul 
vecinilor. 
(3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin adăposturi, precum şi persoanele 
fizice şi juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenţionează să adăpostească animalele 
adoptate în afără ţării, sunt exceptate de la obligaţia prezentării acordului vecinilor. 
 
CAPITOLUL VI Adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân. Prelungirea perioadei de 
staţionare în adăpost a câinilor nerevendicaţi, neadoptaţi direct şi neadoptaţi la distanţă 
Art. 23. - (1) Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceştia pot 
fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. 
(2) Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament al cărei model este 
prevăzut la anexa nr. 4 H.G. 1059/2013. 



(3) Formularul prevăzut la alin. (2) poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fără a fi 
necesară prezenţa adoptatorilor. 
(4) Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor cu 
stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate. 
(5) După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi prin 
această procedură, operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are 
obligaţia să prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptaţi pe durata respectării de către 
adoptator a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă. 
(6) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân este obligat să îl anunţe, 
în termen de două zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanţă în legătură cu orice situaţie care 
intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat. 
Art. 24. - (1) Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare 
pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor 
medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. 
(2) Cheltuielile de întreţinere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă sunt 
stabilite prin hotărâre a consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
(3) La stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ următoarele 
elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale. 
(4) Costurilor estimative pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar şi unele materiale, 
conform preţurilor de pe piaţă se vor prelua de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale Sanitar 
Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor .  
(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la distanţă de către 
operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înainte ca acestea să fie 
efectuate; 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. 
(6) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să utilizeze 
donaţiile efectuate de persoanele care adoptă la distanţă, numai pentru întreţinerea şi, după caz, 
tratarea câinilor adoptaţi prin această procedură. 
(7) Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă de 14 zile 
lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă sau dacă acesta nu 
comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor 
medicale în termenul prevăzut la alin. (5). 
(8) Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană nu este limitat. 
Art. 25. - (1) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia 
să dea curs cererilor de adopţie la distanţă în limita capacităţii de adăpostire. 
(2) Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, numărul celor 
adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi. 
(3) Pe perioada staţionării în adăposturile publice, câinii fără stăpân adoptaţi la distanţă pot fi 
preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi adoptaţi în condiţiile prevăzute la art. 20, cu acordul 
adoptatorului la distanţă. 
Art. 26. - (1) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate prelungi 
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. 
(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printro decizie a împuternicitului 
primarului, pentru fiecare câine în parte. 
 



CAPITOLUL VII Participarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la 
acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau 
adopţie a câinilor fără stăpân 
Art. 27. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la acţiunile de 
capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără 
stăpân, efectuate de către operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în 
baza unei solicitări scrise. 
(2) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înregistrează solicitările 
asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pentru participarea la acţiunile prevăzute la 
alin. (1). 
(3) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la examinarea 
medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu. 
(4) Informaţiile cu privire la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi 
revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân se comunică asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia 
animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acţiunile prevăzute la alin. (1), prin mijloace 
electronice, şi trebuie publicate pe site-urile web ale operatorului serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân. 
(5) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în absenţa reprezentanţilor asociaţiilor şi 
fundaţiilor pentru protecţia animalelor în următoarele situaţii: 
a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) de către asociaţiile şi fundaţiile 
pentru protecţia animalelor; 
b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-au prezentat la 
locul şi în intervalul orar în care erau programate acţiunile respective. 
(6) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la activităţile 
prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a nu perturba buna desfăşurare a activităţilor respective. 
(7) 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 adăposturile publice din partea 
unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuială proprie din punct de vedere material 
achiziţionarea, montarea şi funcţionarea acestora, operatorul serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân pot permite acest lucru. 
 
CAPITOLUL VIII Examinarea medicală a câinilor 
Art. 28. - (1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu 
prioritate la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân cazaţi în adăposturi 
se face periodic, de câte ori este necesar. 
(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, evaluează starea generală de 
sănătate a câinilor cazaţi în adăposturi. 
(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi rezultatele respectivelor 
examene sunt arhivate împreună cu fişa de observaţie a câinelui fără stăpân şi păstrate pentru o 
perioadă de minimum 3 ani. 
(4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, 
dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă. 
Art. 29. - Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate pot 
participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări adresate operatorului serviciului 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
 
CAPITOLUL IX Eutanasierea câinilor fără stăpân şi neutralizarea cadavrelor 
Art. 30. - Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi 
eutanasiaţi în condiţiile prevăzute de anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă. 
 
 



Art. 31. - În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi 
eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului. 
Art. 32. - Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de 
expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost. 
Art. 33. - (1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la 
distanţă sau menţinuţi în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea 
acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului a unui formular special al 
cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 din H.G. 1059/2013. 
(2) Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din 
adăpostul public administrat de operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân. 
Art. 34. - (1) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari de liberă 
practică, organizaţi în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la 
ordonanţa de urgenţă, care au contractat servicii veterinare pentru activităţile specifice prevăzute de 
prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale. 
(2) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de 
eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi la alin. (2). 
Art. 35. - 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, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. 
Art. 36. - (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pe străzi 
vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.069/2009 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 (Regulament privind 
subprodusele de origine animală) 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. 
(2)Adăpostul de câini trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a 
cadavrelor autorizată sanitar-veterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009. 
 
CAPITOLUL X Sterilizarea şi vaccinarea câinilor. Menţinerea igienei de către deţinători 
Art. 37. - (1) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia 
să sterilizeze câinii de rasă comună sau metişii acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în 
adăpost, precum şi femelele gestante. 
(2) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menţinute în adăpost se 
realizează cu prioritate. 
(3) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi sau 
menţinuţi în adăpostul public se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin 
orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele. 
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), sterilizarea se poate realiza şi chimic cu produse 
omologate în Uniunea Europeană. 
 
CAPITOLUL XI Controlul activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân 
Art. 38. - În scopul verificării modului de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă de către 
operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentanţii Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai direcţiilor sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au acces în adăpost, 



precum şi dreptul de a solicita şi primi orice documente şi de a verifica orice dotări ale adăpostului, 
autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrană, de medicamente şi de substanţe dezinfectante. 
 
CAPITOLUL XII Evidenţele obligatorii în adăpostul public 
Art. 39. - (1) La sediul adăpostului public pentru câinii fără stăpân trebuie să existe o evidenţă a 
tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numărului de animale moarte. 
(2) În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, 
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, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării 
antirabice, data sterilizării, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective. 
(3) Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt gestionate conform 
procedurilor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor. 
(4) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) şi (2), la sediul adăpostului public pentru câinii fără 
stăpân trebuie să existe şi următoarele evidenţe: registru consum medicamente, registru imunologic, 
registru consum toxice, registru gestionare substanţe utilizate pentru eutanasiere şi acte de 
dezinfecţie. 
(5) Adăpostul public pentru câinii fără stăpân trebuie să respecte prevederile 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. 
(6) Registrele prevăzute la alin. (2) şi (4) trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel puţin 3 ani şi 
trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţilor competente atunci când se efectuează inspecţiile oficiale 
sau la cererea acestora. 
 
CAPITOLUL XIII FINANTAREA SERVICIULUI 
Art. 40. - Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreţinerea şi 
funcţionarea adăpostului pentru câini, cheltuieli privind activitatea de capturare şi transport a 
câinilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, eutanasierea, tatuarea şi aplicarea 
zgărzii cu plăcuţă numerotată şi înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiul Sfântu 
Gheorghe, se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin alocarea 
fondurilor financiare către operatorul serviciului. 
Art. 41. - Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciului specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, reprezentând cheltuielile cu realizarea adăposturilor pentru câini, respectiv cu 
dotarea cu mijloace de transport şi dotări necesare capturării şi transportului câinilor şi a altor 
animale, se asigură de către Consilul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin alocarea 
fondurilor financiare necesare, la solicitarea operatorului serviciului. 
 
CAPITOLUL XIV Dispoziţii tranzitorii 
Art. 42. - (1) Câinii fără stăpân care, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor 
norme metodologice, au fost identificaţi, sterilizaţi şi pentru a căror ocrotire asociaţiile de proprietari 
îşi asumă în scris răspunderea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, care sunt ţinuţi într-un spaţiu deţinut cu orice titlu, îngrădit şi autorizat de către 
consiliul local, şi care se identifică conform normelor metodologice referitoare la identificarea şi 



înregistrarea câinilor, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015, nu vor fi ridicaţi de operatorul 
serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
Art. 43. - (1) În cazul câinilor capturaţi şi care sunt identificaţi prin alte mijloace de identificare 
decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, reprezentanţii operatorului 
serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să notifice proprietarul în 
termen de 24 de ore. 
 
CAPITOLUL XV Dispoziţii finale 
Art. 44. - (1) Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a raporta 
trimestrial direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţean numărul de câini 
capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă, menţinuţi în adăposturi şi eutanasiaţi. 
Art. 45. - Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, odată cu fiecare reevaluare 
a numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului, raportează situaţia la zi Direcţiei 
sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe raza căruia funcţionează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 3 la H.C.L. nr. 41/2014  
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  
al municipiul Sfântu Gheorghe 

 
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 
Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân şi stabileşte nivelurile de calitate şi 
condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă în condiţii 
de gestiunea delegată.  
(2) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare stipulate în Regulamentul 
serviciului specializat şi prevede condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe. 
(3) Concesionarea serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân se va face în urma 
organizării unei licitaţii deschise în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, modificările şi 
completările ulterioare, la care pot participa persoane juridice romane/străine, autorizate în condiţiile 
legii.  
(4) Caietul de sarcini, şi Regulamentul serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân se 
aprobă prin hotărare a Consiliului local Sfântu Gheorghe şi vor fi anexe la contractul de 
concesionare.  
 
CAPITOLUL II. OBIECTUL ŞI ARIA CONCESIUNII: 
Art. 2. - (1) Obiectul contractului de concesiune este Serviciul specializat de gestionare a câinilor 
fără stăpân din municipiul Sfântu Gheorghe.  
(2) Beneficiarul Serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân este Unitatea 
Administrativ Teritorială municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu 
Gheorghe, Judeţul Covasna.  
(3) Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân concesionat va fi prestat în aria 
geografică a municipiului Sfântu Gheorghe. 
Art. 3. - Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân va realiza pe raza municipiului 
Sfântu Gheorghe activităţile stipulate în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
serviciului specializat pentru gestionarea a câinilor fără stăpân din municipiului Sfântu Gheorghe.  
Art. 4. - Bunuri utilizate în derularea concesiunii sunt :  
- Bunurile de retur - bunurile concedentului date în folosinţă la data semnării contractului, inclusiv 
investiţiile efectuate de operator pe perioada derulării contractului, indiferent de sursa de finanţare. 
Aceste bunuri revin concedentului fără plată şi negrevate de sarcini la expirarea contractului de 
concesiune.  
Concedentul pune la dispoziţia operatorului imobilul ,,Adăpostul” pentru a câini fără stăpân şi 
terenul aferent, în vederea desfăşurării serviciului de gestionare a a câinilor fără stăpân, cu 
inventarul aferent conform anexei la prezentul caiet de sarcini. Inventarul bunurilor mobile aferente 
serviciului vor fi predate concesionarului în baza unui proces-verbal de predare primire la semnarea 
contractului de delegare. 
- Bunurile de preluare - aceste bunuri pot include, dar nu se limitează, la sistemul operaţional 
informatic şi alte dotări care pot fi transferate concedentului dupa expirarea contractului de 
concesiune în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua respectivele bunuri în 
schimbul, compensării egale cu valoarea contabila neamortizată.  
- Bunurile proprii - bunurile ale concesionarului necesare desfăşurării activităţii, achiziţionate 
înainte sau după încheierea contractului şi până la expirarea termenului contractual.   



Art. 5. - Serviciul specializat de gestionare a a câinilor fără stăpân se realizează cu respectarea 
strictă a normelor privind capturarea, transportul, ingrijirea si eutanasierea a câinilor fără stăpân care 
sufera de boli incurabile constatate de medicul veterinar.  
Art. 6. - Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protecţia acestora 
conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din 
unitatea admistrativ-teritoriala în care funcţioneaza.  
 
CAPITOLUL III. DREPTURI LE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 7. - Drepturile concedentului sunt următoarele:  
a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi 
tarifelor propuse de operatorul serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân; 
b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi 
parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de concesionare, cu excepţia situaţiilor care 
nu se datoreaza acestuia.  
c) să urmarească, să monitorizeze şi să controleze operatorul serviciului cu privire la modul de 
gestionare a serviciului public; 
d) funcţie de calitatea serviciului prestat, concedentul işi rezervă dreptul de a refuza la plata 
contravaloarea serviciilor executate.  
Art. 8. - Obligaţiile concedentului sunt următoarele:  
a) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un tratament egal tuturor 
operatorilor;  
b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregatirea ofertelor si 
participarea la licitatii;  
c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurarii gestiunii serviciului 
public ;  
d) să aducă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl 
constituie serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân;  
e) să atribuie contractul de concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în 
termen de 7 zile de la încheierea procedurii de atribuire prevăzute de OUG 34/2006;  
f) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractul de concesionare;  
g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;  
h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea 
operatorului, altele decât cele publice.  
Art. 9. - Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului specializat de gestionare a câinilor fără 
stăpân se înscriu în Regulamentul de organizare al serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân şi în contractul de concesionare a gestiunii, urmărindu-se astfel asigurarea şi menţinerea 
echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestuia.  
Operatorul serviciului public are calitatea de autoritate contractantă şi are obligaţia de a efectua 
achiziţii publice potrivit reglementarilor legale în vigoare.  
Art. 10. -  Drepturile operatorului sunt următoarele:  
a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora atât de 
la persoanele fizice sau juridice, cât şi de la autoritatea publică locală;  
b) să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, 
în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare;  
Art. 11. - Obligaţiile operatorului sunt următoarele:  
(1) Operatorul prestator al serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân are faţă de 
utilizatori utmătoarele obligaţii:  
a) să presteze servicii de calitate utilizatorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contract;  
b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire;  
c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de Consiliul Local şi a prevederilor Regulamentului 
de organizare si funcţionare al serviciului specializat  de gestionare a câinilor fără stăpân ;  



d) să furnizeze Consiliului Local informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile 
necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele 
contractului de concesiune şi prevederile legale in vigoare;  
e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor 
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale in vigoare 
pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri si servicii;  
f) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariati.   
g) să ţină registrele speciale stipulate în legislaţia aferentă la zi;  
h) să permită accesul reprezentanţilor asociaţiilor, organizaţiilor şi societăţilor de protecţie a 
animalelor la operaţiile de capturare, adăpostire, vaccinare,deparatizare, adopţie şi eutanasiere, în 
cazul nn care aceştia o solicita, dar pe baza unui program orar prestabilit.  
i) să comunice lunar la direcţia sanitar veterinară judeţeană, Primăriei municipiului datele la care 
legislaţia îl obligă;  
j) să prezinte trimestrial Consiliului Local informare scrisă privind modul de gestionare a 
serviciului; 
k) să respecte normele de protecţia muncii, PSI şi să ia masurile necesare privind igiena şi siguranţa 
la locul de muncă.  
i) să respecte condiţiile de mediu conform legislaţiei in vigoare pe toată durata concesiunii;  
m) să respecte condiţiile igenico-sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănătate publică;  
n) să obţină de la autorităţile competente autorizaţiile de operare;  
p) să nu subconcesioneze bunurile şi serviciile care fac obiectul concesiunii;  
r) să plătească redevenţa la valoarea şi la termenul prevăzut in contract;  
s) să efectueze întreţinerea şi reparaţiile curente atât ale clădirilor cât şi ale utilajelor cu care îşi 
desfăsoară activitatea încât să menţină funcţionalitatea permanentă a acestora;  
t) concesionarul va lua toate măsurile privind bunurile de retur astfel încât la încheierea contractului 
capacitatea acestora să fie cel puţin egală cu cea la data inntării în vigoare a contractului;  
u) investitiile care se realizeaza atât din fonduri proprii ale concesionarului cât si din surse atrase 
asupra imobilului concesionat, reprezintă bunuri de retur şi se vor amortiza pe perioada derulării 
contractului urmând ca la încetarea concesiunii la termen să intre în proprietatea concedentului, 
libere de orice sarcini;  
v) să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinînd patrimoniului 
concesionat  
x)concesionarul va plăti impozitele aferente conform legislaţiei în vigoare;  
y) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materialele cu regim special, medicamentele 
etc);  
z) să asigure permanenţa serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;  
 
CAPITOLUL IV. CONDIŢII DE EXPLOATARE ŞI INVESTIŢII 
Art. 12. - Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân a municipiului Sfântu Gheorghe 
trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate cu respectarea condiţiilor tehnice 
specifice fiecărei activităţi.  
Art. 13. - Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul specializat de gestionare a câinilor fără 
stăpân sunt următoarele:  
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunitătii locale;  
b) continuitatea serviciului;  
c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;  
d) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii bazei de gospodarâre a câinilor fără stăpân ;  
e) protecţia si conservarea mediului natural;  
f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănătate publică;  
g)îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;  
h) dezvoltarea durabilă a serviciilor;  



i) protecţia animalelor, cu evidenţierea măsurilor de protecţie pe etape de dezvoltare, în concordanţă 
cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene;  
Art. 14. - Programul prestaţiilor se va stabili de concedent, de comun acord cu prestatorul, astfel 
încat acesta să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân luând în considerare prevederile 
legale;   
Art. 15. - (1) Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân va urmării să realizeze un 
raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între 
riscurile si beneficiile asumate prin contract.  
Structura şi nivelul tarifelor practicate prezentate în ofertă vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi 
vor fi în conformitate cu prevederile legale.  
(2) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului public care se realizeă din 
fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului de 
concesionare, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel şi se vor amortiza de către 
operator pe durata contractului.  
(3) Programul de investiţii poate cuprinde:  
- modernizarea şi reabilitarea bazei materiale în care se desfasoară activitatea; 
- dotarea cu maşini,utilaje şi echipamente conform legislaţiei în vigoare, normelor de mediu şi 
normelor Uniunii Europene;   
- mobilarea şi înfrumuseţarea zonei în care se afla adăpostul pentru animale fără stăpân;  
- lucrări suplimentare de investiţii precum şi dotări suplimentare propuse de concesionar;  
Art. 16. - (1) Pe perioada derulării contractului, se vor respecta condiţiile impuse de legislaţia de 
mediu.  
(2) Pe toata durata derulării contractului, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc 
prin acte normative emise de autoritătile  sanitar veterinare competente; 
Art. 17. - (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciului public se fac cu respectarea 
legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor, a 
legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale 
referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.  
(2) Finanţarea lucrarilor de investiţii se asigură din următoarele surse:  
a) venituri proprii ale operatorului;  
b) credite bancare, interne sau externe;  
c) fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene  
d) taxe speciale instituite în condiţiile legii;  
e) donaţii, sponsorizări;  
f) alte surse constituite potrivit legii.  
(3) Investiţiile care pot influenţa valoarea imobilului concesionat vor fi efectuate numai după 
aprobarea concendentului,fără a schimba destinaţia principală a bunului respectiv.  
 
CAPITOLUL V. DURATA CONCESIUNII 
Art. 18. - (1) Durata pentru care se încheie contractul de concesionare a serviciului public de 
gestionare a câinilor fără stăpân este de 5 ani cu drept de prelungire pe încă jumătate din perioada cu 
acordul părţilor, în condiţiile legii.  
(2) În cazul în care concedentul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa 
în scris concesionarul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual şi va demara 
procedura de încredinţare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân conform 
procedurilor legale.  
 
CAPITOLUL VI. REDEVENŢA 
Art. 19. - (1) Redevenţa anuală este de 2 % din valoarea serviciilor prestate într-un an.  
(2) Suma prevazută la alin.1 se va plăti trimestrial pâna la data de 10 a primei luni din trimestrul 
următor celei pentru care se face plata pe baza facturii intocmite de concendent.  



(3) Neplata redevenţei la termen dă dreptul concedentului să calculeze majorări şi penalităţi 
prevăzute în legislaţie pentru veniturile bugetare. 
Art. 20. - Cantităţile estimate şi tarifele maxime ce pot fi ofertate în funcţie de activităţile ce vor fi 
prestate de concesionar sunt redate în tabelul de mai jos. Operaţiunile se vor măsura în: UM/cap de 
animal  
 

Denumirea prestaţiei U. M.  Tarif  
maxim acceptat 
lei/U. M.  
fără TVA 

Punctaj 
intermediar 
maxim  
acordat 

Cantităţi 
ofertate 
estimate  

Tarif 
ofertat 
lei/U. M.  
fără TVA 

Capturare, adăpostire, 
hrănire, deparazitare, 
vaccinare, sterilizare, a 
populaţiei canine buc.  181.5 90 100  
Identificare, 
înregistrare, carnet de 
sănătate, implant 
 microcip buc  50 10 40  
                             ………………………………………Total punctaj: 100 
Valoare estimată contract/an fără TVA este 241 800 lei  
Valoare estimată contract/5 ani fără TVA este 1 209 000 lei 

 
CAPITOLUL VIII. EVALUAREA OFERTELOR 
Art. 21. - (1) Criteriul de atribuire utilizat pentru stabilirea ofertei câstigătoare este „oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic” 
(2) Acordarea punctajelor în vederea desemnării ofertei “cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic” se va face după urmatorul algoritm de calcul: 

a) pentru cel mai scăzut tarif ofertat aferent fiecărei activităţi din tabel se acordă punctajul 
maxim intermediar alocat respectivei activităţi.  

b) pentru orice alt tarif ofertat pentru activitatea în cauză punctajul se acordă astfel: 
Tarif minim/Tarif ofertat x punctajul maxim intermediar. 
Punctajul va fi constituit din suma punctajelor intermediare obţinute de fiecare ofertant 

pentru activităţile din tabel  
Nota: Pentru oferta incompletă sau pentru tarife ofertate care depăşesc nivelul maxim din 

tabelul de la art. 20 oferta va fi declarată neconformă.   

CAPITOLUL VII. DISPOZITII FINALE: 
Art. 22. Prevederile Caietului de sarcini sunt completate de Regulamentul serviciului public de 
gestionare câinilor fără stăpân din municipiul Sfântu Gheorghe.  
Prevederile Caietului de sarcini se actualizează şi se completează automat cu prevederile legislative 
naţionale şi comunitare apărute după aprobarea acestuia în Consiliul local al municipiului Sfântu 
Gheorghe până în momentul încetării contractului de concesiune a serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân.  
Art. 23. - Condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei 
pentru concesionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 
 

 
 

 
 



Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini  
 
 
 
 
 

Lista bunurilor, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, puse la dispoziţia operatorului în 
vederea gestionării serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân. 

 
 
 

Nr.crt. Denumire imobil Datele de identificare 
1 Teren intravilan  C.F 25646 cu cu 

suprafaţă 4900 mp 
2.  Baraca(magazia şopron) reabilitată nr. inventar Z1092 
3.  Magazie ( sopron zidărie) reabilitată nr. inventar Z 1289 
4.  Coteţe pentru adăpostirea câinilor în 

sistem de boxe  
39 boxe câte 2x2 
5 boxe câte 4x2 

5.  Obiectele de inventar aferente 
serviciului 

Vor fi predate la data 
semnării Contractului 
prin P-V de predare 

primire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI SANCŢIUNI PENTRU NERESPECTAREA 
ACESTORA PRIVIND SERVICIUL SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CĀINILOR 

FĂRĂ STĀPĂN ÎN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE 
 
 

Denumire indicator Unitate de 
măsură  

Contractat Sancţiune 

Număr câini capturaţi lunar 
raportat la numărul solicitărilor 
înregistrate 

% 80 Reducere 1 % din alocaţia lunară 
a operatorului pentru fiecare 5% 
nerealizare 

Număr câini aflaţi în evidenţele 
adăpostului la sfârşit de an 
raportat la numărul câini aflaţi 
în evidenţele la preluare  

% 105 Reducere 0,1 % din alocaţia 
anuală a operatorului pentru 
fiecare 5% nerealizare  

Număr locuri în cuşti la sfârşit 
de an 

Buc. 140 250 lei amendă pentru fiecare 
loc nerealizat 

Număr anual de vizitatori Buc. 100 10 lei amendă pentru fiecare 
vizitator sub cota contractată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


