
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 4030/29.08.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan 

al comunei Reci, judetul Covasna 

In conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din OUG nr.55/2002 
privind regimul de detinere al cainilor periculo~i sau agresivi, consiliile 
locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai 
cainilor fara stapan ~i ai cainilor care circula liberi, fara insotitor in locurile 
publice, care nu au fost revendicati ori adoptati in conditiile prevederilor 
legale ~i au obligatia de a captura ~i escorta ace~ti caini, prin inte1mediul 
personalului calificat. 
Totodata in conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) din OUG nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, 
consiliile locale au obligatia de a infiinta servicii specializate pentru 
gestionarea cainilor fara Sta.pan. 
Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot fi 
concesionate numai de catre persoanele juridice, asociatii sau fundatii care 
desfa~oara activitati °}in domeniul protectiei animalelor. 
Pentru cele de mai sus s-a intocmit proiectul de hotarare, avand drept scop 
de a reduce numarul de animale fora stapan, rezultand la reducerea eficienta 
~i permanenta acestei probleme acute cu care se confrunta comunitatea. 

PRIMAR 
DOMBORA Lehel/Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 4031/29.08.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan 

al comunei Reci, judeful Covasna 

Consiliul Local al Comunei Reci, judeful Covasna, in ~edinta ordinara; 
Avand in vedere referatul de aprobare nr. 4030/29.08.2022 al primarului comunei Reci, 

precum §i raportul de specialitate nr. 4032/29.08.2022 prin care se propune delegarea gestiunii 
serviciului pentru gestionarea cainilor Jara stapan al comunei Reci, judeJul Covasna; 

Tinand cont de Referatul de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Reci; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de 

companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003; 
- art. 1, art. 2, art. 11 ~i art. 14 alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor rara stapan, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i cu 
H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobareaNormelormetodologice a OUG nr. 155/2001, cumodificarile 
~i completarile ulterioare; 

- art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 155/2001 privind regimul de detinere al cainilor periculo~i 
sau agresivi, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane §i rurale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea §i inregistrarea 
cainilor cu stapan, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari §i concesiunile de servicii, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. "s" din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE 

Art. 1. - Se aproba delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan in comuna Reci, judetul Covasna prin licitatie publica catre un operator de 
servicii autorizat. 

Art. 2. - Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciului pentru gestionarea cainilor rara stapan din comuna Reci, judetul Covasna, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotarare din care face parte integranta. 



,,....._ 

Art. 3. - Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru 
gestionarea cainilor fara stapan din comuna Reci,judetul Covasna conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotarare din care face parte integranta. 

Art. 4. - Se aproba Contractul cadru privind delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciului pentru gestionarea cainilor f'ara stapan din comuna Reci, judetul Covasna, conform 
anexei nr. 3 la prezenta hotarare din care face parte integranta. 

Art. 5. - Se aproba Regulamentul de organizare ~i functionare al Serviciului pentru 
gestionarea cainilor fara stapan din comuna Reci, judetul Covasna, conform anexei nr. 4 la 
prezenta hotarare din care face parte integranta. 

Art. 6. - Se mandteaza Primarul comunei Reci cu semnarea Contractului de delegare a 
gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Reci, 
judetul Covasna. 

Art. 7. - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Reci ~i Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Reci. 

INITIATOR: 
PRIMAR 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Avlzat pantru l&galitate 
Data .. l..~.~ ~.L~2..-.t .2. L 
Secretar gariera! ~,11..mei 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIM.AR.IA 

NR. 4032/29.08.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan 

al comunei Reci, judetul Covasna 

in conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din OUG nr.55/2002 
privind regimul de detinere al cainilor periculo~i sau agresivi, consiliile 
locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai 
cainilor f'ara stapan ~i ai cainilor care circula liberi, fara insotitor in locurile 
publice, care nu au fost revendicati ori adoptati in conditiile prevederilor 
legale ~i au obligatia de a captura ~i escorta ace~ti caini, prin intermediul 
personalului calificat. 
Totodata in conformitate cu prevederile art.I alin.(1) din OUG nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, 
consiliile locale au obligatia de a infiinta servicii specializate pentru 
gestionarea cainilor fara stapan. 
Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot fi 
concesionate numai de catre persoanele juridice, asociatii sau fundatii care 
desfa~oara activitati in domeniul protectiei animalelor. 

Pentru cele de mai sus s-a intocmit proiectul de hotarare privind 
delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al 
comunei Reci, judetul Covasna, prin care se dore~te aprobarea caietului de 
sarcini, studiul de oportunitate precum ~i regulamentul de organizare ~i 
functionare al Serviciului pentru gestionarea cainilor f'ara stapan, avand 
drept scop de a reduce numarul de animale fara stapan. · 

A vand in vedere cele sus relatate, propunem dezbaterea ~i aprobarea 
proiectului de hotarare in forma initiata de domnul primar. 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH TIMEA-KA TALIN --, 

~; ..._:_ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii ]Zublice si a drepturilor cetatenilor 

Nr.P~~.t din ... ~~-·.l.~:.~~~ 

RAP OR TDEAVIZARE 
asupra proiectului de ltotiirare privind delegarea gestiunii serviciului pentru 

gestionarea cainilor fiira stiipan al comunei Reci,judeful Covasna 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei de comisie din data de 31 octombrie 
2022 a analizat proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului pentru 
gestionarea cainilor rara stapan al comunei Reci, judetul Covasna. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, 
proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum ~i prevederile Ordinului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor rara stapan. 

Au fast parcurse etapele de transparenta decizionala prevazute de Legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratie publica, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local 
este utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fast intocmit cu respectarea prevederilor 
legale din domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare 
consiliului local. 

PRE~EDINTE 

M6diK6r~ 

SECRETAR 
Borbath Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finante, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului, comert si turism 
Nr.~-~-~-~-- din .. ~.,.:)~ .. ~~ 

RAP ORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotdrli.re privind delegarea gestiunii serviciului pentru 

gestionarea cli.inilor Jara stapli.n al comunei Reci,judeful Covasna 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a 
constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate Ill 
referatul de aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum ~i prevederile Ordinului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a cainilor rara stapan. 

Au fost parcurse etapele de transparenta decizionala prevazute de Legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratie publica, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare, 
propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Statutului 
comunei Reci,judetul Covasna 

· te, <1 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tinere ~i sport 
Nr.5.Q~ .. din ... ~1.:)9.,.~=.~ 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotiirare privind delegarea gestiunii serviciului pentru 

gestionarea cainilor Jiirii stiipan al comunei Reci,judeful Covasna 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei de comisie din data de 31 ocotmbrie 2022 
a analiz!lt proiectul de hotarare susmentionat. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, 
proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului m.57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Ordinului m.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a cainilor f'ara stapan. 

Au fost parcurse etapele de transparenta decizionala prevazute de Legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratie publica, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta 
consiliului local este utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu 
respectarea prevederilor legale din domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului m.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de 
specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare 
consiliului local. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

MEMBRU, 
BARABAS KALMAN 


