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          R O M Â N I A 

        JUDEȚUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL  LOCAL        

 

HOTĂRÂREA NR.187 

pentru înființarea, în subordinea Consiliului local Ocna Mureș, a Serviciului public de ecarisaj/gestionare a 

câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș și concesionarea, prin delegare de gestiune, a acestui serviciu 
 

             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la 

data de  31.10.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756 din 25.10.2017, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu 

 Având în vedere: referatul nr 12908 din 24.08.2017 al Direcției Juridice,  raportul de 

specialitate  comun nr 12908/24.08.2017 al Direcţiei Economice și Juridice; 

 Procesul-verbal nr.14439/22.09.2017 privind îndeplinirea procedurii de transparență 

decizională reglementată de Legea nr 52/2003;  

 .Avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu 

prevederile cuprinse  în :  

  Ordonanta Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

 Hotararea Guvernului nr.955 din 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 

Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local; 

 Legea 100/2016 privind contractele de concesiune de lucrari si concesiune de servicii 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, actualizată; 

 Legea nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan 

 Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan aprobate prin Hotarârea Guvernului 

1059 din 11 decembrie 2013   

 Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014   

 Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor, actualizată; 

 Ordonanta Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si 

rurale, 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată,  

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată,  

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr 98/2016 aprobate prin H.G nr 395/2016, 

actualizată,  

 Ordinul nr 281/2016 al Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, actualizat,  

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr.100/2016 aprobate prin HG nr.867/2016,  

 Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată 

 

     În temeiul  art 36 alin 9 şi art 45 p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

    

ART. 1. Se aproba infiintarea Serviciului public de ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din 

orașul Ocna Mureș, ca serviciu public specializat, de interes public local, fără personalitate juridică 

proprie și care va  funcționa în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș. 
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ART. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de 

ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș, conform Anexei nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta. 

 

ART.  3. Se aprobă delegarea de gestiune, prin concesionare, a activității Serviciului public de 

ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș. 

 

ART.  4. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea delegării de gestiune, prin concesionare, a 

activității Serviciului public de ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș 

conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

 

ART.  5. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea delegării de gestiune, prin concesionare, a 

activității Serviciului public de ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș 

conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta. 

 

ART.  6. Se aprobă modelul Contractului-cadru de concesiune în vederea delegării de gestiune, 

prin concesionare, a activității Serviciului public de ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din 

orașul Ocna Mureș conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta. 

 

ART. 7. Se constituie comisia de analiză a ofertelor și stabilire a operatorului căștigător care va 

presta, prin gestiune delegată, activitățile specifice Serviciului public de ecarisaj/gestionare a 

câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș, în următoarea componență: 

- Podariu Pavel Gligor-președinte,  

- Avram Septimiu, membru,  

- Chira Dănel-membru. 

 

ART. 8.  Împotriva prezentei persoanele interesate pot formula actiune in contencios administrativ 

la Tribunalul Alba, in conditiile stabilite prin Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată. 

 

ART. 9.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân 

din orașul Ocna Mureș se împuternicesc domnul primar al orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler și 

comisia constituită conform art.7. 

 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Președintele comisiei numite prin art.7, domnul Podariu Pavel Gligor                                                   

 

                                                          Ocna Mureş, 31.10.2017 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            AVIZEAZĂ,  

NICOARĂ MARCELA ELENA                                                                    SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                         PANDOR NICUȘOR 
 

 

RED/DACT:T.O.M  

EX:5; ANEXE:4;                    Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ;  voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. .  
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