
JUDEŢUL OLT
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Balş,str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare —cadru încheiat între U.A.T.
Oraşul Potcoavași Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân

Balş

Consiliul Local al Oraşului Balș întrunit în şedinţă ordinară în data de
30.09.2022 prin Dispoziția Primarului Orașului Balş nr. 821/26.09.2022, legal
constituit

Având în vedere:
-proiectul de hotărâre inițiat de Primarul oraşului Balş- nr.138/28.09.2022;
referatul de aprobare al Primarului oraşului Balş-nr.23643/28.09.2022;
-raportul compartimentului de specialitate —nr.23644/28.09.2022;
-adresa nr.6975/05.07.2022 emisă de Primăria Oraşului Potcoavajînregistrată la sediul
Primăriei Oraşului Balş sub nr. 23509/26.09.2022;
-HCL Balş nr.76/26.10.2017 referitor la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Serviciului
Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân al Oraşului Balş,judeţul Olt,cu modificările
ulterioare;
- avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Balş;
prevederile 0.U.G.nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara
stapan,cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.3 din H.G. nr.1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a 0.U.G. nr.135/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
prevederile Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor, republicată;
prevederile Ordinul A.N.S.V.A. si al Ministerului de Interne nr.31/523/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor,
republicată;
prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit .s) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;
-art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehmcalegislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică,republicată;

În temeiul art.139 alin.(1) şi al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare
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Anexa nr.1 la HCL Balş nr.139/30.09.2022

PROTOCOL DE COLABORARE
NI. scrot tă ione AM ies eeeeo setea soseste stoner enee

Încheiat în baza HCL nr. 139/30.09.2022 emisa de Consiliul Local al Oraşului Balş si
HCL nr. emisă de

Cap.I. PĂRȚILE
SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN BALŞ, cu sediul în

Balş,str.Petre Pandrea nr.125, Judeţul Olt, reprezentat prin Tilea Ionuţ în calitate de Şef Serviciu,
telefon nr.0726172750 „denumită in continuare PRESTATOR.

şi
UNITATEA ADMINISTRATIV TRITORIALA Orașul Potcoava, cu sediul în

Potcoava, str.Principală, nr.86, jud.Olt, având codul fiscal si contul deschis la
Trezoreria „ NF. „reprezentată prin Enăchioaia
Manuel, in calitate de Primar, denumită in continuare BENEFICIAR.

Au hotărât să încheie prezentul protocol de colaborare, în următoarele condiţii:
Cap.II. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Art.1 Obiectul prezentlui protocol de colaborare il reprezintă capturarea câinilor fara stapân pe
raza U.A.T. Oraş Potcoava, de către Serviciul gestionare câini fară stăpân Balş şi cazarea lor
în adăpostul apartinând prestatorului în limita locurilor disponibile.
Cap.III. CONDIŢII PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂŢII
Art.2 Capturarea câinilor fara stapân se face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 155/2001
modificata si aprobata prin Legea nr. 258/2013 si H.G. nr.20/2021.
Art.3 Capturarea se efectueaza numai pe domeniul public si privat al beneficiarului , cu
prioritate în jurul şcolilor, al parcurilor şi gradinițelor, al altor institutii publice şi spaţii
aglomerate.
Art.4 Cazarea în adapostul câinilor fără stăpân apartinând prestatorului se face in limita
locurilor disponibile pentru care exista autorizată capacitatea de funcţionare a adăpostului.
Art.5 Serviciul gestionare câini fară stăpân Balş răspunde de capturarea , transportul câinilor
pânăla adăpostşi întocmirea tuturor actelor cu privire la capturare, transport şi controlul bolilor
prevăzute în legislația în vigoare.
Art.6
6.1 Serviciul gestionare câini fară stăpân Balş,trimite câte o fişă de capturare în copie, prin
e-mailla beneficiar, imediat după întocmire, pentru fiecare câine capturat.
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8.2 În acest sens prestatorul va trimite către U.A.T. Oraş Potcoava câte un exemplar de pe
declarația de revendicare sau adoptie pentru fiecare câine capturatpe teritoriul beneficiarului.
8.3 Valoarea achitată de proprietarii câinilor revendicati pentru cazarea în adăpostul Serviciul
gestionare câini fară stăpân va fi scăzută din sumele datorate la facturare de către beneficiar.
Art.9 În cazul bolilor incurabile, Serviciul gestionare câini fară stăpân Balş va trimite copie
de pe fisa medicala a câinelui câtre beneficiar si va solicita emiterea deciziei de eutanasiere
pentru acesta, de îndata, conform art.5, alin.(1) din O.U.G nr.155/2001.
Art.10 Câinii nerevendicați sau neadoptati vor fi eutanasiati sau mențţinuţi în adăpost, după
expirarea termenului de 14 zile lucrătoare conform art.35, alin.(1) din H.G. nr.1059/2013 în
baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către Primarul U.A.T.
Oraş Potcoava,în termenulstabilit prin această decizie.
Art.11 Perfectarea adoptiei şi a formalităţilor de adoptie a câinilor fără stăpân cade exclusiv în
sarcina Serviciului gestionare câini fară stăpân Balş.

Cap.IV. OBIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art.12 Serviciul gestionare câini fară stăpân Bals, se obligă:

a) Să captureze şi să transporte câinii fără stăpân în adăpostul propriu din Oraşul Balş
str.Petre Pandrea nr.125, la solicitarea beneficiarului;

b) Să cazeze în adăpostul propriu câinii capturati de pe teritoriul U.A.T. Oraş Potcoava,în
limita capacitații locurilor disponibile;

c) Să asigure examninarea medical-veterinaraşi trierea pentru administrarea tratamentelor
necesare;

d) Să promoveze adoptiile si adoptiile la distanţă, în limita capacității de adăpostire;
e) Să comunice în scris celeilalte părţi eventualele modificări;
f) La sfârşitul fiecărei zile de capturare, se încheie un un proces-verbal cu reprezentantul

U.A.T. Oraş Potcoava în care se va menționa numarul de câini capturați în ziua
respectivă.

Art.13 U.A.T. Oraş Potcoava „se obligă:
a) Să asigure prezența unui reprezentant care sa însoțească echipele,să indice zonele unde

s-au identificat animalele care fac obiectul solicitării şi care va certifica procesul —verbal
de la finalul zilei;

b) Să asigure orice sprijin, dacă este necesar, inclusiv promovarea adoptiei si adoptia la
distanta pentru câinii capturati;

c) Să comunice periodic cu reprezentanții Serviciului gestionare câini fară stăpân Balş în
legatură cu câinii cazați;

d) Să îndeplinească toate obligațiile stabilite în sarcina sa;
e) Să achite contravaloarea serviciilor prestate;
f) Să achite contravaloarea cheltuielilor de deplasare a echipei de capturare chiar şi în

situația în care nu vorfi capturați câini, cu ocazia acelei deplasări;
g) Să solicite deplasarea echipei de capturare cu cel puțin 24 de ore inainte;
h) Să asigure protecţia echipelor de capturare pe raza U.A.T. Oraş Potcoava
i) Se obligă să emită deciziile de eutanasiere pentru câinii capturați pe teritoriul U.A.T.

Oraş Potcoava

Cap.V. DURATA PROTOCOLULUI
Art.14 Durata prezentului protocol este de 5 ani începând cu data perfectării acestuia, cu
posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor.



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN BALS

STR. PETRE PANDREA,NR.125,TEL. 0726172750

APROBAT

Anexa nr.2 la HCL nr.13$/30.09.2022

DEVIZ ESTIMATIV

privind determinarea cuantumului ce reprezinta tariful de transport pe 1 km
efectuat cu autoutilitara PEUGEOT , OT-01-CFS din dotarea serviciului public.

La alcatuirea devizului estimativ s-au avut in vedre urmatoarele elemente;

- consumul mediu normat conform HCL............. diA...........
-costul general „actual pe litru privind carburantul utilizat,motorina
-uzura pieselor de schimb ale autohehiculului
-amortizarea mijlocului fix,autovehiculul

Calculatie cuantum tarif de transport pentru 1 km

A. consumul mediu normat 8.31/100km=0.083l/km
consum/1km=0.083I*9.5=  0.79lei/km

B. uzura piese de schimb/km= 0.32lei/km
C. amortizare mijloc fix= 0.20lei/km

total = 1,31 lei

Vizat CFP Vizat pentru legalitate Intocmit

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ; Contrasemnează,
Costache Mirela _ _ Secretar general

"a Dică Liliana
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APROBAT

Anexa nr.3 la HCL nr.138/30.09.2022

DEVIZ ESTIMATIV

privind determinarea cuantumului ce reprezinta tariful de capturare a cainilor fara
stapan efectuat de Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan Bals in
conditiile HG nr.20/2021.

Avand in vedere,

-prevederile O.U.G. nr.155/2004 modificata si aprobata prin legea nr. 258/2013;
-prevederile H.G. nr.1059/2013;
-prevederile H.G. nr.20/2021.

Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan Bals stabileste costul privind
capturarea unui caine fara stapan in conditiile H.G. nr. 20/2021.

La alcatuirea devizului estimativ s-au avut in vedere urmatoarele elemente;

A. Dispozitive de capturare 10 lei
B. Custi transport 10 lei

C. Cheltuieli cu salariatii echipei;
3 muncitori *20,58 lei/h= 61.74 lei/h
timp necesar pentru capturarea unui caine 1/2h

61.74/2= 30.87 lei

Total 50,87 lei/caine capturat

Vizat CFP Vizat pentru legalitate Intocmit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează,
Costache Mirela Secretar general

DicăPilfaha
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SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN BALS

STR. PETRE PANDREA,NR.125,TEL. 0726172750

APROBAT

Anexa nr.4 la HCL nr.138/30.09.2022

DEVIZ ESTIMATIV

privind determinarea cuantumului ce reprezinta tariful de_ eutanasiere a cainilor
fara stapan efectuat de Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan Bals.

Avand in vedere :

prevederile legii nr.258/2013;

-prevederile 0UG nr.155/2001 aprobat prin legea 258/2013;

-prevederile HG 1059/2013;

-prevederile HG 20/2021.

Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan stabileste costul privind
eutanasierea unui caine fara stapan.

La alcatuirea devizului estimativ s-a avut in vedere urmatorul element:

contractul de servicii medical-veterinare nr............... dÎN oii incheiat cu.........

65 lei/caine.

total 65 lei /caine.

Vizat CFP Vizat pentru legalitate Intocmit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează,
Costache Mirela E Secretar ge+=NS ud DicăKili
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Anexa nr.5 la HCL nr.138/30.09.2022

DEVIZ ESTIMATIV

privind determinarea cuantumului ce reprezinta tariful de incinerare a cainilor fara
stapan eutanasiati .

Avand in vedere:

-prevederile legii nr. 258/2013;

-prevederile 0UG nr. 155/2001 aprobat prin legea 258/2013;

-prevederile HG 1059/2013;

-prevederile HG 20/2021.

Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan stabileste costul privind
incinerarea unui caine fara stapan in conditiile aplicarii prevederilor HG 20/2021.

La alcatuirea devizului estimativ s-a avut in vedere pretul de 8 „5lei/kg conform
contractului Nr............... incheiat cu...........

Total = 8,5 lei/kg.

Vizat CFP Vizat pentru legalitate Intocmit

Z0MI
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează,

Secretar meralCostache/Mirela“:
)

| TINE DicăLiliana
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Anexa nr.6 la HCL nr.138/30.09.2022

DEVIZ ESTIMATIV

privind determinarea cuantumului ce reprezinta tariful de ingrijire a cainilor fara
stapan capturati in conditiile HG 20/2021 si cazati in adapostul Serviciului public de
gestionare a cainilor fara stapan Bals.

Avand in vedere:

-prevederile legii nr. 258/2013;

-prevederile 0UG nr. 155/2001 aprobat prin legea 258/2013;

-prevederile HG 1059/2013;

-prevederile HG 20/2021.

Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan stabileste costul privind cazarea si
ingrijirea unui caine fara stapan in conditiile aplicarii prevederilor HG 20/2021 in

adapostul propriu.

La alcatuirea devizului estimativ s-au avut in vedere urmatoarele:

-hrana 3 lei/caine/zi;

-ingrijire si curatenie 10 lei/caine/zi

-examen la intrarea in adapost,deparazitare 20 lei/caine;

-identificare,vaccin antirabic,carnet de sanatate 40 lei/caine;

-inregisrare in RECS 20 lei/caine;

-sterilizare mascul 90 lei/caine;

-sterilizare femela 100 lei/caine.



Total: pentru cazare 14 zile femela 362 lei/caine;

pentru cazare 14 zile mascul 352 lei/caine.

NOTA: acest deviz este valabil în cazul in care cainele pleaca spre adoptie

Vizat CFP Vizat pentru legalitate Intocmit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ContrasddealCostache Misti< VA =4 Secretdi
7 A Dic V
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Anexa nr.7 la HCL nr.138/30.09.2022

DEVIZ ESTIMATIV

privind determinarea cuantumului ce reprezinta tariful de ingrijire a cainilor fara
stapan capturati in conditiile HG 20/2021 si cazati în adapostul Serviciului public de
gestionare a cainilor fara stapan Bals.

Avand in vedere:

-prevederile legii nr. 258/2013;

-prevederile 0UG nr. 155/2001 aprobat prin legea 258/2013;

-prevederile HG 1059/2013;

-prevederile HG 20/2021.

Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan stabileste costul privind cazarea si
ingrijirea unui caine fara stapan in conditiile aplicarii prevederilor HG 20/2021 in

adapostul propriu.

La alcatuirea devizului estimativ s-au avut in vedere urmatoarele:

-hrana 3 lei/caine/zi;

-ingrijire si curatenie 10 lei/caine/zi

-examen la intrarea in adapost,deparazitare 20 lei/caine;

-identificare,vaccin antirabic,carnet de sanatate 40 lei/caine;

Total: pentru cazare 14zile = 242 lei/caine

NOTA: acest deviz este valabil in cazul in care cainele este eutanasiat.

Vizat CFP 4CNARI pentru legalitate Intocmit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,A Contrasemnează,
Costache M

Mirela“n | Secretar gEneral
VI DE WViliana


