
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT  

HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de 
gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014 
             

 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.171152/2019, raportul nr.171977/2019 
întocmit de Direcţia Servicii Publice  şi raportul de avizare nr.179089/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a 
câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.108/2014;  
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi Hotărârea 
Guvernului nr.1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001; 
 În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.13 din Regulamentul referitor la desfăşurarea activităţii 
de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, prin completare cu un 
nou alineat, care va avea următorul conținut: 

           „Alin.4. Finanţarea poate fi făcută şi din donaţii de la persoanele care adoptă la 
distanţă, donaţii ale altor persoane fizice sau juridice sau din alte surse, în 
condiţiile legii. Delegatul va ţine o evidenţă contabilă distinctă a acestor sume şi 
un raport intrări/ieşiri va fi publicat trimestrial, pe site-ul societăţii.” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.108/2014.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,        AVIZAT, 
PRIMAR,         SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU            Nicoleta MIULESCU 
 



   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

Serviciilor de Utilitate Publică                                                      
Nr.171152/03.10.2019       
                                                                                             Primar, 

                                                                                                Mihail GENOIU 
                                                                                                    

 
                                                                                                 Avizat, 

                             Viceprimar,  

                        Adrian COSMAN  
 
         
                                           REFERAT   DE  APROBARE  
    privind modificarea H.C.L. nr.108/2014 prin care s-a aprobat  Regulamentul   
       Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Municipiul Craiova. 
 

 

  Prin H.C.L nr.417/2011, cu modificările ulterioare, s-a aprobat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj, nr.199265/2011 încheiat între Municipiul 
Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contract care cuprinde în Anexa nr.3-
Centralizator tarife pentru serviciul ecarisaj. 
 Prin  modificarea O.U.G 155/2001, privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fară stapân, a fost modificată denumirea serviciului de ecarisaj 
cu denumirea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.  
   S.C. Salubritate Craiova S.R.L. solicită prin adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr.152397/05.09.2019, introducerea pe ordinea de zi a 
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Craiova în luna octombrie 2019, 
modificarea prin completare a prevederilor, art.13 din H.C.L. nr.108/2014 prin 
introducerea alineatului (4) în  Regulamentul  Serviciului de Gestionare a Câinilor 
fără Stăpân în Municipiul Craiova, acesta urmând să aibă următorul conținut:  
  -Finanţarea poate fi făcută şi din donaţii de la persoanele care adoptă la distanţă, 
donaţii ale altor persoane fizice sau juridice, sau din alte surse, în condiţiile legii. 
Delegatul va ţine o evidenţă contabilă distinctă a acestor sume, şi un raport 
intrări/ieşiri va fi publicat trimestrial pe site-ul societăţii. 
     Această modificare este necesară în vederea asigurării cadrului legal potrivit 
prevederilor art. 28 din H.G. nr. 1059/2013 -(1) Serviciul pentru Gestionarea Câinilor 
fără Stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate, pot prelungi cazarea peste 
perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau 
adoptați la distanță, dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru 
întreținerea lor. 
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    Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decize a 
împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte.     
     Faţă de cele  cele expuse, și având în vedere prevederile art.129, alin.1 lit.c din 
O.U.G. nr. 57/2019, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova modificarea, prin completare, a prevederilor art.13 din H.C.L. nr.108/2014, 
acesta urmând să aiba următorul conținut: 
Alineatul 4. Finanţarea poate fi făcută şi din donaţii de la persoanele care adoptă la 
distanţă, donaţii ale altor persoane fizice sau juridice, sau din alte surse, în condiţiile 
legii. Delegatul va ţine o evidenţă contabilă distinctă a acestor sume, şi un raport 
intrări/ieşiri va fi publicat trimestrial pe site-ul societăţii. 
 
  
 

Director Executiv,               Director Executiv Adjunct, 
Delia CIUCĂ                  Alin GLĂVAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.M.C/2ex 



   

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Craiova, potrivit notificării nr. 17485, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul 

îndeplinirii atribuţiilor legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 

de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii. 



   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.171977/04.10.2019 
 
 

 
                             Se aprobă 
                Primar,                                                                                                                      
          Mihail Genoiu 
 
 
                                                                                                                  Avizat, 
                             Viceprimar,  
                        Adrian COSMAN  
 
 
 
 
 
                                             RAPORT DE SPECIALITATE 
      privind modificarea  H.C.L. nr.108/2014 prin care s-a aprobat Regulamentul 
        Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Municipiul Craiova 
    

      
 
 
 
              

      Prin H.C.L nr.417/2011, cu modificările ulterioare, s-a aprobat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj, nr.199265/2011 încheiat între Municipiul 
Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contract care cuprinde în Anexa nr.3-
Centralizator tarife pentru serviciul ecarisaj. 
 Prin  modificarea O.U.G 155/2001, privind aprobarea programului de 

gestionare a cainilor fară stapân, a fost modificată denumirea serviciului de ecarisaj 
cu denumirea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.  
  S.C. Salubritate Craiova S.R.L. solicită prin adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr.152397/05.09.2019, introducerea pe ordinea de zi a 
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna octombrie 2019,  

modificarea prevederilor art.13 din H.C.L. nr.108/2014 prin introducerea alineatului 
(4) în  Regulamentul aferent desfăşurări activităţii Serviciului de Gestionare a 
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Câinilor fără Stăpân, din Municipiul Craiova, aceasta urmând să aibă  următorul 
conţinut:  
  -Finanţarea poate fi făcută şi din donaţii de la persoanele care adoptă la distanţă, 

donaţii ale altor persoane fizice sau juridice, sau din alte surse, în condiţiile legii. 
Delegatul va ţine o evidenţă contabilă distinctă a acestor sume, şi un raport 
intrări/ieşiri va fi publicat trimestrial pe sit-ul societăţii. 
   Această modificare este necesară în vederea asigurării cadrului legal potrivit 
prevederilor art. 28 din H.G. nr. 1059/2013 -(1) Serviciile specializate pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile 
lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau adoptați la distanță, 
dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea lor. 
 (2)Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a 

împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte.  
    Pe de altă parte, modificarea va permite finanţarea flexibilă a activităţii delegate 
pentru a putea asigura resursele în vederea menţinerii în adăpost a câinilor fără stăpân 
peste perioada de 14 zile lucrătoare, plecând de la premisa că se va recurge la 
eutanasiere doar în ultima instanţă, după ce toate celelalte soluţii legale au fost 

epuizate şi nu mai există spaţiu şi resurse pentru menţinerea câinilor în adăpost. 
 Față de cele menționate mai sus si având în vedere prevederile art.129, alin.1 
lit.c  din O.U.G nr.57/2019 privind codul administrativ, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea, prin completare, a 
prevederilor, art.13 din H.C.L nr.108/2014 prin introducerea punctului (4) în 

Regulamentului aferent desfăşurării Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân 
din Municipiul Craiova, acesta urmând a avea următorul conținut: 
Alineatul 4. Finanţarea poate fi făcută şi din donaţii de la persoanele care adoptă la 
distanţă, donaţii ale altor persoane fizice sau juridice, sau din alte surse, în condiţiile 
legii. Delegatul va ţine o evidenţă contabilă distinctă a acestor sume, şi un raport 

intrări/ieşiri va fi publicat trimestrial pe site-ul societăţii. 
 

DIRECTOR EXECUTIV , DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
DELIA CIUCĂ ALIN GLĂVAN 

  

 
 

 

 ÎNTOCMIT, 
 insp. MARIANA NEAGOE CURELARU 
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