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ANUNT 

cu privire la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân în orașul Săveni 
 

 
 

             În temeiul  prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică,se publică spre cunoştin ţa 
generală proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Săveni, cu intenţia de a-l 
supune analizei şi aprobării Consiliului local al ora șului Săveni în şedinţa 
ordinar ă din luna martie 2014. 
            Orice persoană interesată va putea formula propuneri,sugestii şi 
opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, până la 
data de 20 martie 2014. 
           Propunerile,sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris ,la 

sediul Primăriei orașului Săveni,str.1 Decembrie nr.1.  

 
 

      Primar,                                                                                  Secretar, 
Tîrzioru Petru Relu       Isac Nadia 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOȘANI 
PRIMĂRIA ORA ȘULUI SĂVENI 
Nr.1512 din 20.02.2014 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Săveni 
 

 
               În temeiul art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, cu modificările şicompletările ulterioare, Consiliul Local are 
obligaţia de a înfiinţa un serviciu specializat pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân. 
          Acest serviciu are obligaţia ca în termen de cel mult 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1059/11 decembrie 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, 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. 
         În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale mai sus amintite, 
ini țiem  planul de acţiune necesar pentru gestionarea câinilor fără stăpân în 
orașul Săveni. 
  
           Cu argumentele prezentate supun dezbaterii şi aprobării acest 
proiect de hotărâre.  
  

PRIMAR 
Tîrzioru Petru - Relu 
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Raport de specialitate 
 

 
              Programul de gestionare a  a câinilor fără stăpân prezintă pașii 
necesari de urmat pentru reducerea numărului de câini fără stăpân, 
ameliorarea sănătății și bunăstării câinilor în ad ăposturi, stoparea 
înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului 
și a pierderii câinilor, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, 
reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor. 
             Acest plan s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.11 din  
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1059/11 decembrie 2013.                              
             Față de cele mai sus menționate considerăm necesară și oportună 
aprobarea de către Consiliul Local a proiectului de hotărâre referitor la 
Planul de acțiune privind gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza 
orașului Săveni .  
  

Consilier, 
Leonte Vasile 
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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân în orașul Săveni 

 

             Consiliul Local al orașului Săveni, județul Botoșani,  

              Analizând expunerea de motive a primarului ora șului Săveni cu privire la 
aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Săveni, 

              Având în vedere raportul d-lui Leonte Vasile – consilier pe probleme de mediu 
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Săveni, 

              Văzând: 
              Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, 
comerţ,  
             Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, 
             Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală, 
             Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate, cultură, învățământ, protecție 
socială, 

             În conformitate cu prevederile art.11 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1059/2013; 

               În temeiul art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct.3, 11 şi 16, art.45 alin.1, art.47 
şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

               Art.1. Se aprobă Planul de acţiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân în 
orașul Săveni conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.  

              Art.2.Viceprimarul orașului va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
                                                        Dată astăzi, 20 februarie 2014 
 
                      INITIATOR,  
                         PRIMAR, 
   TÎRZIORU PETRU RELU 
 
                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                                       Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 
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                                                                           Anexa la H.C.L.nr.___/________ 2014 

  

PLAN DE ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR F ĂRĂ 

STĂPÂN ÎN ORAȘUL SĂVENI 

 

        Cap.I Dispoziţii generale 

        Oraşul Săveni este localizat geografic în partea de est a judeţului Botoşani, la o 
distanţă de 35 km de Orașul Botoşani, 43 km de Orașul Dorohoi, 41 km de oraşul 
Darabani şi la 25 km de cursul râului Prut.  
         Teritoriul administrativ al ora şului Săveni, împreună cu satele componente, se află 
situat din punct de vedere fizico-geografic în partea de nord-est a Câmpiei Moldovei 
Sistemul de localităţi cuprinde oraşul Săveni şi localităţile aparţinătoare Petricani, 
Chişcăreni, Bozieni, Bodeasa şi Sat-Nou.  
 
        Centrul administrativ al teritoriului este oraşul Săveni. 

        Orașul Săveni are o suprafaţă de 5866 ha şi o populaţie de 6.900 locuitori. 

        Cap.II Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

       Art.1. În temeiul art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul local va amenaja un adăpost public pentru câinii fără 
stăpân. 

         Art.2. Potrivit art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările 
şicompletările ulterioare, Consiliul Local are obligaţia de a înfiinţa un serviciu 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

 

         Cap.III Delegarea gestiunii Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân 

        Art.3. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate fi 
concesionat numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară 
activităţi în domeniul protecţiei animalelor care vor contracta servicii veterinare, 
potrivit reglementărilor în vigoare: art. 2 alin.(4) din O.U.G. nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor  fără stăpân, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

        Art.4. Concesionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
se face de către Consiliul Local al orașului Săveni, cu respectarea prevederilor O.U.G. 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare (art. 8 din Hot ărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de gestionare a câinilor f ără stăpân). 

         Art.5. În aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Ordonan ţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 



completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completărileulterioare, f ără a se 
depăşi echivalentul în lei a 30.000 euro fără TVA, urmează ca contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân să fie atribuit direct. 

        Cap.IV Prevederi organizatorice 

         1. Pe raza orașului sunt aproximativ 500 de câini fără stăpân nesterilizaţi. 

 2. În orașul Săveni următoarele zone au o distribuţie mai mare a populației de caini 
fara stapan: 

- Zona 1 Decembrie 

- Ansamblul de locuințe A.I.Cuza 

- Ansamblul de locuințe Independenței + T.Vladimirescu 

-Zona Piața Agroalimentară Săveni 

 3. În incinta S.G.C.L. săveni se va construi un adăpost pentru câinii fără stăpân care va 
cuprinde o clădire cu cabinet medical, cameră de primire, cameră de izolare, cameră de 
eutanasiere, cameră de depozitare cadavre, cameră îngrijitori, hol, wc, 5 cuşti cu o 
capacitate de 30 de locuri şi împrejmuire. 

 4. Toate cuştile din adăpost se vor individualiza şi marca având un număr unic pe 
adăpost, număr care va fi inscripţionat lizibil pe o placă din material rezistent, fixat la 
vedere pe peretele cuştii. 

 5. Utilităţile vor fi asigurate astfel: energia electrică prin racord la re ţeaua existentă în 
zonă, alimentarea cu apă prin execuţia unei fântâni iar apele uzate se vor colecta într-un 
bazin betonat vidanjabil. 

 6. Mijlocul de transport destinat câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil marcat cu 
denumirea serviciului de gestionare a acestor câini, numărul de telefon cu indicativul 
mijlocului de transport, dotat cu cuşti individuale fixate corespunzător pentru a preveni 
deplasarea lor în timpul călătoriei şi ventilat corespunzător. 

 7. Resursele de personal necesare sunt: un medic veterinar ( contract prestări servicii) şi 
patru muncitori pentru capturarea, transportul şi îngrijirea câinilor. 

 Cap.V Măsuri în aplicarea planului de acţiune 

1. Înfiin țarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor f ără stăpân; 
2. Construirea adăpostului şi asigurarea tuturor utilit ăţilor;  
3.  Capturarea câinilor se va face în următoarea ordine: câinii care circulă liber, fără 

însoţitor, din preajma şcolilor, grădini ţelor, parcurilor, locurilor de joac ă şi în pieţe; 
câinii care circulă liber, fără însoţitor, în alte locuri publice; câinii care circulă liber, 
fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţii;  

 3. După capturare, personalul specializat va completa un formular individual de 

capturare care va cuprinde informaţiile minime privind câinii f ără stăpân capturaţi; 

 4. La intrarea în adăpost personalul veterinar preia fişele individuale de la echipajele 
care au realizat capturarea şi transportul câinilor f ără stăpân şi înregistrează 
informa ţiile minime în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân; 

5. În adăpost fiecare câine va primi un număr unic de identificare; 

 6. După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical; 

 7. Câinii clinic sănătoşi şi câinii cu boli uşor tratabile, neagresivi vor fi adăpostiţi 
separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alţi câini; 



 8. Pentru animalele cazate în adăpost se vor asigura hrana şi apa în cantităţi 
îndestulătoare, posibilitate de mişcare suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenţie; 
9. Câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, după 14 zile 
lucratoare vor fi eutanasiaţi; 

10. Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pe 
străzi vor fi transportate la o unitate de neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar 
veterinar; 

11. Serviciul specializat are obligaţia de a promova adopţia şi revendicarea câinilor şi de 
a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a adăpostului, 
asigurând transparenţa; 

 12. Persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor 
care deţin câini de rasă comună sau metişi ai acestora au obligaţia să îi sterilizeze până 
cel târziu la data de 1 ianuarie 2015. 

 

PLANIFICAREA AC ŢIUNILOR: 

1.  Înfiin țarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor f ără stăpân – luna 
mai 2014; 

2. Construirea adăpostului şi asigurarea utilităţilor – aprilie - iulie 2014; 

 3. Atribuirea direct ă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân – iulie 2014; 

 3. Capturare, transport, cazare, identificare, tratament medical, eutanasiere – din iulie 
2014, în fiecare lună;  

 4. Cadavrele câinilor eutanasiaţi vor fi transportate la o unitate de neutralizare a 
cadavrelor autorizată sanitar veterinar, din iulie 2014, în fiecare săptămână. 

 5. Reevaluarea numărului de câini fără stăpân din orașul Săveni se va efectua în iulie 
2014 şi decembrie 2014. 

       Prin activitatea desfăşurată în adăpost se reduce numărul de câini fără stăpân, se 
ameliorează sănătatea şi bunăstarea câinilor din adăpost, se stopează înmulţirea 
necontrolată a câinilor de rasă comună, se previne abandonul şi pierderea câinilor, se 
facilitează recuperarea câinilor pierduţi, se promovează deţinerea responsabilă a 
câinilor, se reduce apariţia rabiei şi a altor zoonoze, se reduc riscurile asupra sănătăţii 
oamenilor, se previne agresivitatea asupra oamenilor şi animalelor şi se reduce comerţul 
ilegal şi traficul cu animale. 

         Harta detaliată a teritoriului face parte integrantă din prezentul plan. 
 

 
 

 

 

 

 


