
 

 

 

A N U N T 
 

 

 

 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenta  decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova 

aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : Proiect de hotărâre     privind  

aprobarea  Caietului de Sarcini privind  delegarea prin concesiune a gestiunii  

Serviciului  pentru gestionarea  câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. 

Prahova și a Contractului  privind delegarea prin concesiune a gestiunii 

Serviciului  pentru gestionarea  câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. 

Prahova,care urmează a fi supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

comunei Bărcăneşti , jud. Prahova. 

                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pana la data de 27.11.2019, la secretarul general al UAT comuna Barcanesti, judetul 

Prahova. 

                 Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat 

pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

 

 

 

                            P R I M AR,                             SECRETAR   GENERAL, 

   Lupu Valeriu                                         Savu Nicoleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr.   23808/  15.11.2019 

 

 



 

 

 

 

 



 

       P R O I E C T    DE  H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  Caietului de Sarcini privind  delegarea prin concesiune a gestiunii  Serviciului  

pentru gestionarea  câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova și a Contractului  

privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului  pentru gestionarea  câinilor fără stăpân 

în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova 

        Având în vedere   prevederile : 

-Art. 2 lit.b), art. 12, art.13 din  Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru 

protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

-Art. 1 , art.1
1  

art.2 alin.(4), art.3, art.4- art.12  și art.13
3 

   din OUG nr. 155/2001 privind aprobarea  

programului de gestionare a câinilor fără stăpân , cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.1- art. 3, art.8, art. 12  şi următoarele  din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,  aprobate prin HG nr. 

1059/2013 , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Art. 1- 3 , art. 5 , art. 6, art. 8 alin.(2), art.9, art.10,art.11 alin. (2), art. 13, art. 16 alin.(1), art. 17(1), 

art. 37+40, art. 50 alin.(1)lit.a), alin. (3),art.51, art.52, art. 62, art. 70-76, art.86  din  Legea  nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 3,art. 8 lit.a), art.14, art.19,art. 20, art.28, art.43, art.45, art. 49, art.50, art.55, art. 74, art. 75, 

art.99, art. 100 şi art. 106 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii  din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, aprobate prin HG nr.867/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare  ; 

 - art. 129 alin. (1) și alin (2) litera  d) coroborat cu alin. 7  lit.n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cumodificările şi completările ulterioare ; 

 Luând act de :   

-referatul  de aprobare  nr. 23.767/ 15.11.2019 al Primarului comunei Bărcăneşti    prin  care se 

propune    aprobarea  Caietului de Sarcini privind  delegarea prin concesiune a gestiunii  Serviciului  

pentru gestionarea  câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova și a Contractului  

privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului  pentru gestionarea  câinilor fără stăpân 

în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova; 

-raportul de specialitate nr. ____/_______2019 întocmit de Comisia  de coordonare si supervizare 

pentru pregatirea si planificarea  contractului de concesiune a Serviciului  pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân din comuna Bărcăneşti, județul Prahova  privind aprobarea  Caietului de Sarcini 

privind  delegarea prin concesiune a gestiunii  Serviciului  pentru gestionarea  câinilor fără stăpân 
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în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova și a Contractului  privind delegarea prin concesiune a 

gestiunii Serviciului  pentru gestionarea  câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova; 

-Hotarârea Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova privind aprobarea  înfiinţării 

Serviciului  pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova , a 

Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  în 

comuna Bărcăneşti,judeţul Prahova nr.39/26.07.2017; 

-Hotarârea  Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova privind  aprobarea  Studiului 

de fundamentare  privind  delegarea prin concesiune a gestiunii  Serviciului  pentru gestionarea  

câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova nr. 48/30.09.2019 

- Dispoziția  Primarului comunei Bărcănești nr. 136/07.06.2019 privind constituirea Comisiei de 

coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea  contractului de concesiune a Serviciului  

pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Bărcăneşti, județul Prahova; 

--AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr......................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  

BBaarrccaanneessttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..............................  ;; 

         În temeiul   art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

 

Consiliul local al comunei Barcanesti , judetul Prahova adopta prezenta HOTĂRÂRE. 

 

 

           Art.1. Se aprobă concesionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în 

comuna Bărcăneşti, jud. Prahova, prin licitaţie publică. 

 Art.2. Se aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Serviciului 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân  în comuna Bărcăneşti,judeţul Prahova, potrivit anexei 

nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. 

Prahova se concesionează pentru o perioada de 5( cinci) ani cu posibilitatea  prelungirii  , la 

solicitarea concesionarului ,cu cel puţin 90 de zile , înaintea expirării  perioadei de valabilitate a 

contractului de concesiune , conform prevederilor  legale în vigoare şi numai cu aprobarea  

Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 



Art.4.(1) Se aprobă redevenţa minimă  de 3% din valoarea facturilor  încasate de concesionar 

pentru serviciile prestate în baza contractului de concesiune , de la care va porni licitaţia public 

deschisă pentru concesionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna 

Bărcăneşti, jud. Prahova. 

(2)Redevenţa se va plăti trimestrial până la sfârşitul primei luni din trimestrul următor. 

(3)Pentru neplata redevenţei la termenul stabilit, concedentul va percepe 

penalităţi de întârziere  în valoare de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere în conformitate cu legislaţia  

în  vigoare , urmând ca la sfîrşitul anului  să se facă regularizarea acesteia. 

         Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini   privind  delegarea prin concesiune a gestiunii  Serviciului  

pentru gestionarea  câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova ,  prevăzut în anexa nr.2  

care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.6. Se aprobă modelul Contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii  Serviciului  

pentru gestionarea  câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova ,  prevăzut în anexa nr.3  

care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

            

         Art.7. Se  mandatează  Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova să semneze în numele 

comunei Bărcăneşti Contractul  privind  delegarea prin concesiune  a Serviciului  pentru gestionarea  

câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova ,   

         Art.8. (1)Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea   Serviciului  pentru gestionarea  

câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova , se va desemna prin Dispoziţia Primarului 

comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova. 

 (2)Comisia  de evaluare a ofertelor privind concesionarea Serviciului  pentru gestionarea  câinilor 

fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova  va evalua ofertele, va desemna câştigătorul  licitaţiei 

şi va întocmi Raportul procedurii de atribuire. 

          Art.9 .  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

          Art.10. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului , de Comisia  de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea  contractului 

de concesiune a Serviciului  pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Bărcăneşti, județul 

Prahova  şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor interesate de secretarul general al unităţii 

administrativ-teritoriale. 

 

Iniţiator : 

PRIMAR, 

Valeriu Lupu 
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JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BARCANESTI 

PRIMAR 

Com.Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0725913616; 0244276595; 0244700401 

Mail: primaria_barcanesti@yahoo.com 

                      NR. 23767/15.11.2019 

 

 

 

 

R  E  F  E  R  A  T   D  E   A  P  R  O  B  A  R  E  

 

 

      a ,, Proiectului de hotarare pentru aprobarea  Caietului de Sarcini privind delegarea prin 

concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna 

Barcanesti, Judetul Prahova si a Contractului privind  delegarea  prin concesiune a gestiunii 

Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova ’’ 

 

 

Subsemnatul  Lupu Valeriu, Primarul Comunei Barcanesti, pentru sustinerea proiectului mai sus 

enuntat prezint urmatoarele: 

 

  În domeniul delegării activității de gestionare a câinilor fără stăpân, sunt vizate: 

- O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 

155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

 - O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Ordinului nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 

privind protecţia animalelor;         

- Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu 

stăpân cu modificarile si completarile ulterioare;  

mailto:primaria_barcanesti@yahoo.com
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- Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii  de neutralizare a  

subproduselor de origine animala  care nu sunt destinate consumului uman  cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Hotararea nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a 

subproduselor de origine animala care  nu sunt destinate consumului uman ; 

-Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, 

semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- Ordonanta nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotarare  nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor  de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

 

In baza OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ si a  HCL nr. 39/26.07.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan in 

Comuna Barcanesti, Judetul Prahova, a HCL 48/30.09.2019 privind aprobarea Studiului de 

fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor 

fara stapan  in Comuna Barcanesti Judetul Prahova, solicit analiza si aprobarea  prezentului referat   

sustinind urmatoarele: 

 

1. Caietul de Sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru 

gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova 

2. Contractul privind  delegarea  prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru 

gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova 
 

I. CAIETUL DE SARCINI privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului 

pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova (Anexa 1) 
 

 

1. Obiectul caietului de sarcini  : delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru 

gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova care presupune: 

- capturarea si strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public al comunei Barcanesti, 

 - transportarea cainilor fara stapan capturati se face cu mijloace de transport dotate cu custi 

individuale in functie de talia animalelor capturate si custi separate pentru cainii bolnavi si morti; 

 - gestionarea cainilor fara stapan incepe cu preluarea animalelor capturate, identificarea si controlul 

sanitar veterinar, trierea, deparatizarea, vaccinarea, sterilizarea acestora si repartizarea pe sectoare de 

ingrijire, darea spre adoptie, eutanasierea si distrugerea cadavrelor dupa caz.  

 

2. Durata contractului de concesiune  - 5 ani 

    Pe durata concesiuni se interzice concesionarului,  subconcesionarea serviciului public de 

gestionare a cainilor fara stapan. 

    Contractul de concesiune poate fi prelungit în funcţie de prevederile legislative de la 

momentul expirării duratei contractului, prin acordul de voinţă al părţilor,la solicitarea 
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concesionarului sau a concedentului prin notificare in termen de cel putin 90 de zile inainte de 

expirarea termenului contractului, prin încheierea unui act adiţional după aprobarea acestei 

prelungiri de către Consiliul Local al Comunei Barcanesti. 

 

3. Valoarea estimata: 231500 lei fara TVA reprezentand 500 caini la valoarea maxima de 463 

lei/caine. 

                                   

4. Sursa de finantare: bugetul local.  

 

6. Descrierea activitatilor 

 

7. Procedura de atribuire - Concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în 

Comuna Barcanesti, jud. Prahova  se va face prin procedura simplificata conform art 73 din HG 

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 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

 

     

 

II. CONTRACTUL privind delegarea prin concesiune a serviciului pentru gestionarea 

cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti (Anexa 2) 

 

a) Obiectul contractului 

 

1 Obiectul contractului il constituie delegarea prin concesiune a serviciului pentru gestionarea 

cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti  

 

Durata contractului 

1. Contractul se incheie pe o durata de 5 ani, cu incepere de la data semnarii prezentului contract. 

2. Pe intreaga durata a concesionarii se interzice concesionarului subconcesionarea in tot sau in 

parte a activitatilor componente ale serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan care face 

obiectul prezentului contract. 

3. Contractul de concesiune poate fi prelungit în funcţie de prevederile legislative de la 

momentul expirării duratei contractului, prin acordul de voinţă al părţilor,la solicitarea 

concesionarului sau a concedentului prin notificare in termen de cel putin 90 de zile inainte de 

expirarea termenului contractului, prin încheierea unui act adiţional după aprobarea acestei 

prelungiri de către Consiliul Local al Comunei Barcanesti. 

 

b) Drepturile si obligatiile partilor 

 

c) Tarifele  

1. Tarifele privind  serviciile  de  gestionare   a cainilor fara stapan vor fi cele prezentate de catre 

ofertantul declarat castigator. 

2  Ajustarea si  modificarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influentele intervenite 

în costurile de operare fundamentate pe baza analizei  tehnico- economice, cu aprobarea 

Consiliului Local al Comunei Barcanesti. 

                                                           

d) Valoarea contractului si modalitatea de plata 

 

 Valoarea contractului  pe toata durata acestuia este de 231500 (fara TVA) 
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 Plata serviviciilor  se va efectua, pe baza facturilor emise de catre Prestator, după efectuarea 

serviciului.  

   Factura fiscala se va intocmi in baza notei de comanda eliberata de concedent si a procesului-

verbal de confirmare a serviciilor efectuate semnata de catre persoana imputernicita de catre primar. 

Plata se va efectua in termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii facturii, pentru 

luna anterioara. 

 

e) Redeventa 

Redeventa este de minim 3,0% din valoarea facturilor incasate de concesionar pentru serviciile 

prestate lunar in baza contractului de concesiune. 

Pentru neplata redeventei la termenul stabilit, concedentul va percepe penalitati de intarziere in 

valoare de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere in conformitate cu legislatia in vigoare, privind 

creantele bugetare, urmand ca la sfarsitul anului sa se faca regularizarea acesteia. 

 

i) Garantia contractuala 

Concesionarul se obliga sa constituie garantia contractuala in cuantum de  10% din suma obligaţiei 

de plată a redevenţei datorate pentru primul an de activitate. Contul astfel deschis este purtator de 

dobanda in favoarea concesionarului. 

Concedentul se obliga sa restituie garantia contractuala in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de 

catre contractant a obligatiilor asumate la expirarea  contractului, daca nu a ridicat pana la aceea data 

pretentii asupra ei. 

 

   Precizez ca aceste documentatii stau la baza procedurii de delegare prin concesiune a Serviciului 

de gestionare a cainilor fara stapan. 

    Comisia propune reactualizarea “Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului pentru 

gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova “ 

 

Fata de cele mai sus  prezentate propun: 

1. Aprobarea Proiectului de hotarare pentru aprobarea gestionarii cainilor fara stapan in Comuna 

Barcanesti, Judetul Prahova cuprinzand : 

a) Caietul de Sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea 

cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova (Anexa 1),   

b) Contractul privind  delegarea  prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea 

cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova (Anexa 2),  

c) durata Contractului  privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului pentru 

gestionarea cainilor fara stapan, in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova de 5 ani de la data 

semnarii acestuia,  

d)  redeventa de minim 3% din valoarea facturilor incasate de concesionar  pentru serviciile 

prestate  in baza contractului de concesiune, platibila  trimestrial pana la sfarsitul primei luni din 

trimestrul urmator 

2.Aprobarea Imputernicirea Primarului Comunei Barcanesti de a incheia Contractul de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, in Comuna Barcanesti, 

Judetul Prahova  cu ofertantul declarat castigator. 

3.Ducerea la indeplinirea hotararii ce se va adopta, se face de catre Primar impreuna cu 

compartimentele de resort  din subordine.  

 
In speranta obtinerii aprobarii, va multumesc anticipat! 

 

                                                         PRIMAR 

                                                 LUPU VALERIU 



 5 

    



 1 

     

 

 

 

                                 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BARCANESTI 

PRIMARIA 

Com.Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0725913616; 0244276595; 0244700401 

Mail: primaria_barcanesti@yahoo.com              

                  NR.               /15.11.2019              

 

 

 

 

R  A  P  O  R  T   D  E   S  P  E  C  I  A  L  I  T  E 

 

 

privind aprobarea ,, Proiectului de hotarare pentru aprobarea  Caietului de Sarcini privind 

delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in 

Comuna Barcanesti, Judetul Prahova si a Contractului privind  delegarea  prin concesiune a 

gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul 

Prahova ’’ 

 

În domeniul delegării activității de gestionare a câinilor fără stăpân, sunt vizate: 

- O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 

155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

 - O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Ordinului nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 

privind protecţia animalelor;         

- Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu 

stăpân cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii  de neutralizare a  

subproduselor de origine animala  care nu sunt destinate consumului uman  cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

mailto:primaria_barcanesti@yahoo.com
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- Hotararea nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a 

subproduselor de origine animala care  nu sunt destinate consumului uman ; 

-Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, 

semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- Ordonanta nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotarare  nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor  de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

 

      In baza OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ si a HCL nr. 39/2017  privind 

aprobarea  infiintarii servicului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, judetul 

Prahova a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara 

stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova, solicit analiza si aprobarea  prezentului referat 

sustinind documentatia de atribuire a concesiunii. 

  La baza intocmirii documentatiei de atribuire a stat Regulamentul de organizare si 

functionare a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti care traseaza 

cadrul juridic unitar si conditiile in care se desfasoara activitatea de gestionare a cainilor fara stapan. 

Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in Regulament au caracter 

obligatoriu fiind transpuse si  in documentatia de atribuire. Atat Regulamentul serviciului cat si 

Studiul de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestiunarea 

cainilor fara stapan  in Comuna Barcanesti Judetul Prahova adoptat prin HCL nr.. 48/30.09.2019  au 

concluzionat ca gestiunea serviciului se va  realiza prin gestiune delegata.In acest sens, desfasurarea 

activitatii serviciului, se va realiza prin incredintarea totala  a acestuia catre un operator. 

In acest sens, documentatiade atribuire va cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţele entităţii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul 

contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau 

documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a 

documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile 

candidaţilor/ofertanţilor. 

    Organizarea serviciului presupune capturarea si strangerea cainilor fara stapan de pe 

domeniul public al comunei Barcanesti, transportarea cainilor fara stapan capturati se face cu 

mijloace de transport dotate cu custi individuale in functie de talia animalelor capturate si custi 

separate pentru cainii bolnavi si morti; gestionarea cainilor fara stapan incepe cu preluarea 

animalelor capturate, identificarea si controlul sanitar veterinar, trierea, deparatizarea, vaccinarea, 

sterilizarea acestora si repartizarea pe sectoare de ingrijire, darea spre adoptie, eutanasierea si 

distrugerea cadavrelor dupa caz.  

    Comisia propune reactualizarea “Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului pentru 

gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova “. 

 

      Fata de cele mai sus aratate consideram imperios necesara aprobarea  ,, Proiectului de 

hotarare pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii 
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Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova si 

a Contractului privind  delegarea  prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea 

cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova ’’ si propunem aprobarea 

Proiectului de Hotarare initiat de Primarul Comunei Barcanesti. 

 

Comisia de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea contractului de concesiune a 

Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Barcanesti, judetul Prahova 

 

Duta Danut – Presedinte 

 

Nicolae Geanina Alina – membru   

 

Gherghe Andreea – membru  

 

Enache Vasile – membru 

 

Voiculescu Lacramioara Maria – membru  
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