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15.02.2017 
 

Către  
Consiliul Local Pucioasa 

Primăria Pucioasa 
 

Domnule Preşedinte, 
Domnule Primar, 

 
Urmare a apelurilor persoanelor interesate de acţiunea primăriei cu privire la 
„contractarea de prestări servicii de gestionare a câinilor fără stăpân”, conform HCL 

nr.21/31.01.2017 precum şi la informaţiile din presă  
http://www.gazetadambovitei.ro/administratie/pucioasa-pe-20-februarie-incepe-ridicarea-de-pe-strazi-

cainilor-fara-stapan/ facem următoarele precizări: 

 
În conformitate cu prevederile imperative ale art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată 
„Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a 

înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân” sub sancţiune contravenţională (amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei), pe de o 
parte, şi penală (abuz în serviciu – conform art.297 Cp raportat la Decizia 405/2016 a 

CCR, pe de altă parte). 
Organigrama serviciului public de gestionare a câinilor se va dimensiona „în funcţie de 
necesităţi” adică în funcţie de numărul de câini existenţi pe domeniul public. 

Conform dispoziţiilor imperative ale art.2 alin.1 din OUG155/2001 republicată „Consiliile 
locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de 
a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 
1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân”.  Şi aici se poate face referire la 

sintagma „în funcţie de necesităţi” în condiţiile în care amenajaţi adăposturi de câini 
pentru un anumit număr de câini. Observaţi că legiuitorul nu a mai folosit sintagma „în 
funcţie de necesităţi” nemaifiind necesar dar a păstrat obligativitatea ca termen 

imperativ. 
În cazul în care administraţia publică locală nu poate desfăşura această activitate din 

diverse motive serviciul public de gestionare a câinilor va fi concesionat conform 
prevederilor art.2 alin.4 din OUG155/2001 republicată respectiv „Serviciile specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, 
asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor” exclus 
altor persoane juridice. În acest caz, toate activele mobile (mijloace de transport) sau 

imobile (terenuri, adăposturi, etc) vor fi transferate către concesionar pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în baza contractului de concesionare legal 
încheiat. 

Vă informăm faptul că - activitatea trebuie desfăşurată pe raza UAT-ului care a înfiinţat 
legal serviciul public de gestionare deoarece - Serviciile specializate pentru gestionarea 
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câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza 
de date organizată la nivelul acestora (art.1 alin.2 din OUG155/2001 republicată); 
În cazul dumneavoastră Hotărârea de Consiliu este nulă de drept deoarece încalcă 

dispoziţiile imperative ale legii speciale repectiv OUG155/2001 republicată. 
Avănd în vedere prevederile art.81 alin.2 din Legea 24/2000 privind Normele de tehnică 

legislativă „reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor 
judeţene....nu pot contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele 

normative de nivel superior”.  

Conform prevederilor art.36 alin.3 lit.b Consiliul local aproba, în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum 
şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local; 
Iar conform dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.a : hotărăşte darea în administrare, 
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau 
municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile 
legii; 

Contractul de prestări de servicii nu este prevăzut de legea specială OUG155/2001 
republicată. Legea specială prevede înfiinţarea serviciului public de gestionare a câinilor 
respectiv concesionarea acestuia în condiţiile legii. 

Activitatea nici nu se poate desfăşura în condiţiile în care dispoziţiile imperative ale 
art.12 alin.5 din HG1059/2013 – normele de aplicare a OUG155/2001 r prevede: „Este 

interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă”, pe lângă 
faptul că aţi aproba încălcarea legii  privind revendicarea şi adopţia dumneavoastră 
neasumându-vă responsabilitatea plăţii sumelor de deplasare a adoptatorilor în alt judeţ. 

Atragem atenţia că începerea unei astfel de acţiuni ne va da dreptul formulării 
plângerilor penale împotriva responsabililor din cadrul UAT Pucioasa conform art.297 Cp 
Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un 
act sau îl îndeplineşte în mod defectuos prin încălcarea legii şi prin aceasta cauzează o 
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale 
unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. 
Precizăm că în conformitate cu prevederile art.1 din HCL21/2017 consiliul local „aprobă 
contractarea serviciilor de prindere, transport şi gestionare a câinilor fără stăpân de pe 
domeniul public al oraşului Pucioasa, jud. Dâmboviţa”. Precizăm că gestionarea câinilor 

fără stăpân se efectuează de către serviciile publice de gestionare a câinilor legal 
înfiinţate şi nu „achiziţionate” prin încălcarea legii speciale. Restul activităţilor de 

capturarea, transport, îngrijire, sterilizare, microcipare, inregistrare sut parte 
componentă a activităţii Serviciului public de gestionare a câinilor legal înfiinţat. 
 

Fapt pentru care vă solicităm revizuirea hotărârii de consiliu şi interzicerea încheierii 
unui contract de prestări de servicii sau rezilierea acestuia până la producerea de efecte 

ireversibile chiar şi aprobat de consiliul local prin încălcarea legii. 
 

 

Cu respect, 
 

Preşedinte 

Mircea Şerbănoiu 


