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Către
Primăria Şendreni
sendreniinfo@yahoo.com

Domnule Primar,

Subscrisa FPAM, prin reprezentantul său legal, formulează următoarea
plângere prealabilă privind contract de achiziţionare a serviciilor de
ecarisaj de pe raza comunei Şendreni, jud. Galaţi nr. 8465/12.06.2017
având ca obiect „realizarea serviciilor de ecarisaj pe raza comunei Şendreni,
jud. Galaţi prin gestionarea (reducerea) unui număr de 60 de câini fără
stăpân de pe raza comunei Şendreni, jud. Galaţi conform OUG155/2001 ... –
cod CPV: 85200000-1- Servicii veterinare”, pentru următoarele
MOTIVE:
Având în vedere faptul că gestionarea câinilor fără stăpân este
reglementată prin legea specială OUG155/2001 republicată, încheierea unui
contract prestări servicii cu obiectul menţionat mai sus este prohibită
legii speciale şi încalcă dispoziţiile OUG155/2001 republicată, care
prevede doar concesionarea serviciului în conformitate cu dispoziţiile
prevăzute de art.2 alin.4 din OUG155/2001 republicată, fapt pentru care vă
solicităm rezilierea acestuia în regim de urgenţă. Urgenţa se justifică prin
consumul ilegal de fonduri publice locale, atribuite cu încălcarea
dispoziţiilor legale. Vă informăm că la baza delegării legale a acestui serviciu
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specializat de gestionare a câinilor trebuie să existe o HCL privind aprobarea
concesionării serviciului public . Delegarea serviciului public de gestionare a
câinilor, ca singură modalitate prevăzută de lege, este concesionarea,
conform prevederilor art.2 alin.4 din OUG155/2001 republicată cu
respectarea dispoziţiilor legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii.
Aşa cum puteţi constata, în graba dumneavoastră de a atribui acest
contract de prestări servicii, aţi omis paşii legali ce urmau a fi parcurşi până
la delegarea legală de gestiune a acestui serviciu public, astfel:
-nu aţi luat în calcul lipsa HCL privind aprobarea înfiinţării lergale a
serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân;
- aţi omis cadrul legal de delegare a serviciului public legal înfiinţat prin
concesionare;
-titlul contractului se referă la „achiziţionarea serviciilor de ecarisaj”şi nu la
concesionarea „serviciului de gestionare a câinilor”; facem precizarea că
„ecarisarea” şi „gestionarea câinilor fără stăpân” sunt două servicii distince
reglementate de legi diferite, respectiv Ordonanţa nr. 24/2016 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine
animală (pentru ecarisare) şi OUG155/2001 republicată privind gestionarea
câinilor.
În acest caz, suma contractului de 35.700 lei vă este imputabilă direct fapt
pentru care vom sesiza Camera de Conturi Galaţi în vederea constatării
prejudiciilor ce sau la baza acestui contract şi altele asemenea.
Vă informăm că :
- cod CPV: 85200000-1- Servicii veterinare este valabil doar în cazul
achiziţionării de servicii veterinare conform Cod CAEN 7500 şi nu a
serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
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- SC Andrei Medvet SRL nu este serviciu de gestionare a câinillor şi nici
concesionar al acestui serviciu public, neavând acest drept, ci este un
cabinet veterinar.
Având în vedere că aţi încălcat atât dispoziţiile legale, cât şi faptul că nu aţi
luat în calcul Raportul Curţii de Conturi a României pe anul 2015 (pag.281)
care a constatat, la mai multe UAT-uri, „efectuarea de plăţi nelegale pentru
prestaţii de capturare şi transport în adăposturi a câinilor fără stăpân, în
baza unui acord cadru şi a contractelor subsecvente atribuite fără respectarea
prevederilor legale, în favoarea unor persoane juridice de drept privat, altele
decât asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei
animalelor, efectuarea plăţilor pe baza unor tarife supradimensionate, fără
nicio fundamentare reală şi fără ca acestea să fie aprobate de ordonatorul
principal de credite” şi „nerespectarea prevederilor legale în organizarea şi
delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj şi efectuarea de plăţi
nejustificate pentru aceste servicii”.
Prin adresa nr.25691/27.03.2017, preşedintele ANSVSA înştiinţează
Guvernul României, printre altele, şi asupra faptului că „De asemenea
HG1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG155/2001 republicată, menţionează doar posibilitatea concesionării
activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân, cu respectarea legislaţiei în
materie de achiziţii publice, neexistând nicio altă indicaţie cu privire la
posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii” şi solicită
acestuia să dispună verificări şi măsuri legale. Guvernul României a
transmis tuturor prefecţilor dispoziţii clare în acest sens.
Vă informăm că în conformitate cu prevederile art.12 alin.5 din
HG1059/2013 „Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în
care se află în altă zonă”, iar adăpostul administrat de către SC Andrei
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Medvet SRL se află situat în satul Mihail Kogălniceanu, comuna Smârdan,
fapt ce constituie încălcare gravă a legii.
Fapt pentru care vă solicităm, rezilierea, în regim de urgenţă, a contractului
privind achiziţionare a serviciilor de ecarisaj de pe raza comunei
Şendreni, jud. Galaţi nr. 8465/12.06.2017 încheiat cu SC Andrei Medvet
SRL şi să dispuneţi recuperarea sumelor plătite de la persoanele care au
dispus şi semnat acest contract, având în vedere ilegalităţile comise.
În caz contrar ne vom adresa instanţei de judecată .
Răspunsul poate fi comunicat pe adresa de mail sau poştală: Tudor
Vladimirescu, str. Brăilei nr.83, jud. Brăila

Cu respect,
Preşedinte
Mircea Şerbănoiu
0723-04.32.31
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