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  HOTĂRÂREA nr. 71 
din 27 octombrie 2021                                              

 
 
            Privind înfiinţarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
Comuna Nădrag. 
 
 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere adresele nr. PE559/S3/23.12.2019 şi nr.4251/S2/05.05.2021 
referitoare la gestionarea câinilor fără stăpân ;   
              Având în vedere referatul nr. 2079/22.10.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 2080/ 22.10.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2081/22.10.2021 al comisiei de specialitate a 
consiliului local; 
              Având în vedere prevederile art. 1 alin.(1), art.2 alin.(4), art.11 şi art. 14 al.(1) lit. b) 
din OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
mofificările şi completările ulterioare. 
              Ţinând cont de prevederile HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001  

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii cu modificările şi completările ulterioare, 

HG nr.867/2016 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) , alin. (7) lit.c) lit. k) lit p) lit. s) şi art. 
139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ. 
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ. 
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
            Art.l  Se aprobă înfiinţarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
din Comuna Nădrag. 
            Art.2 Se aprobă Sudiul de oportunitate privind stabilirea modalităţii de gestiune a 
Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Nădrag, conform Anexei 
nr. 1 care face prezenta hotărâre. 
           Art.3  Se aprobă Planul de acţiune pentru gestionarea câinilor fara stăpân în Comuna 
Nădrag, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare. 
            Art.4  Se aprobă delegarea gestiunii serviciului doar către persoane juridice, asociaţii 
sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor, pentru o perioadă de 
4 ani. 
            Art.5 Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea Serviciului public pentru 
gestionarea a câinilor fără stăpân al Comunei Nădrag conform Anexei nr. 3 care face parte din 



prezenta hotarare.  
             Art.6  Se aprobă modelul contractului - cadru de delegare a gestiunii a Serviciului 
public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Nădrag, conform Anexei nr. 4 care 
face parte din prezenta hotarare. 
            Art.7   Se mandatează primarul Comunei Nădrag dl. Muntean Liviu,  ca în numele 
Comunei Nădrag să semneze contractul de delegare al serviciului. 
            Art.  8   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  9    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Consilier achiziţii Primaria Nadrag 
- Afişare.                                                      

                                           
 
 
       

                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                         Andrei Flavia Ioana 
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


