JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL ORĂȘENESC
AMARA
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020
Tel/fax:0243/266102 www.primaria-amara.ro
e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân
Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit in ședință extraordinară,
Având în vedere:
-referatul de aprobare nr. 53 din 04.03.2020, al Primarului Oraşului Amara;
-raportul nr.54 din 04.03.2020, al Compartimentului administrație publică,
relații cu publicul, juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Amara;
-raportul de avizare nr.38 din 09.03.2020 al Comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, şi familie;
-raportul de avizare nr. 42 din 09.03.2020 al Comisiei juridice și de disciplină,
muncă și protecție socială,
Examinând:
-prevederile art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (2) și
(3), art. 9, literei e punctele 1-4 din anexa nr. 1 și anexei nr. 3 ale Ordonanţei de
Urgenţă Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor
fără stăpân;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
-prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările
şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. b) și alin. (7) lit. s) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă înființarea Adăpostului public pentru câinii fără
stăpân din Orașul Amara, in incinta Oborului Orășenesc Amara, situate pe
DN193, potrivit schiței prevăzută in anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă contravaloarea cheltuielilor de întreținere zilnică a
câinelui din Adăpostul public pentru câini fără stăpân din Orașul Amara,
conform calculației prevăzute in anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă contractul de comodat cu tehnicianul veterinar Meca
Emilia, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4 Se împuternicește Primarul Orașului Amara să semneze, in
numele și pentru Orașul Amara, contractul de comodat prevăzut la art. 3 din
prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă transportul câinilor comunitari exclusiv cu auto nr.
IL-04-VIB, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Sumele necesare pentru funcționarea Adăpostului public pentru
câinii fără stăpân din Orașul Amara, precum și orice alte cheltuieli legate de
realizarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân vor fi asigurate
din bugetul local al Orașului Amara.
Art.7 Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta
hotărâre va fi comunicată, spre aducere la îndeplinire, Viceprimarului
Oraşului Amara, Compartimentului gestionarea câinilor fără stăpân din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Amara
şi
Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse umane, urmând a fi
publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihaela STOIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ştefan DOBRIŞ

Nr. 29
Din 09 martie 2020
Adoptată în Amara
Ex.5
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JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020
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-ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.29 DIN 09.03.2020-

TARIFE PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI CAZARE A CÂINILOR ÎN
PADOCURI
Nr. crt

Activitate

Tarif lei/ câine

Tarif final lei/câine

1

Hrană câine

3,3

3,3

2

Întreţinere, igienizare,
padoc

3,2

3,2

3

Cheltuieli de
personal/lună

2,5

2,5

Total

9

9

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihaela STOIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ştefan DOBRIŞ
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-ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.29 DIN 09.03.2020CONTRACT DE COMODAT
PĂRŢILE CONTRACTANTE:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – ORAŞUL AMARA, cu sediul în
oraşul Amara, str. Nicolae Balcescu, nr. 91, reprezentată prin domnul Măiţă Ion, primar, în
calitate de COMODANT, pe de o parte
şi
MECA EMILIA, CNP, cu domiciliul în , str. , nr.
, jud. Ialomiţa, în calitate de
COMODATAR, pe de altă parte
De comun acord au convenit la încheierea prezentului contract:
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Obiectul contractului îl constituie asigurarea folosinţei gratuite de către comodant în
favoarea comodatarului, în incinta Dispensarului veterinar al Oraşului Amara, a unor spaţii
compuse din 2 camere, respectiv un hol în suprafaţă de 5,94 mp şi o sală în suprafaţă de 6,60 mp,
în suprafaţă totală de 12,54 mp, situat în Str. Tudor Vladimirescu, Oraş Amara , jud. Ialomiţa,
proprietate a comodantului, cu destinaţia de punct de lucru, necesar pentru înfiinţarea PFA
pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.
DURATA CONTRACTULUI
Art.2 Durata contractului este 12 luni, începând cu data semnării acestuia de către ambele părţi.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.3 Comodantul se obligă să asigure liniştita folosinţă a spaţiului ce face obiectul contractului,
pe toată durata sa.
Art.4 Comodatarul se obligă la următoarele;
a. să păstreze bunul preluat în folosinţă cu diligenţa unui bun proprietar;
b. să suporte toate cheltuielile de amenajare şi funcţionare ale spaţiului;
c. să suporte cheltuielile cu utilităţile publice
d. la încetarea contractului, să restituie spaţiul ce a facut obiectul contractului în bună stare de
funcţionare.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri :
- prin executarea lui la termen;
- în caz de imposibilitate fortuită de executare din partea oricăreia dintre părţi;
- la cererea oricăreia dintre părţi, cu obligaţia de notificare în scris într-un termen de 30 de zile.
LITIGII
Art.6. Toate litigiile născute în legătură cu încheierea, modificarea, executarea şi încetarea
prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă în urma discuţiilor nu se va ajunge
la nici un rezultat, părţile se pot adresa instanţei de judecată.
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DISPOZIŢII FINALE
Art.7. Clauzele prevăzute în prezentul contract se completează cu dispoziţiile dreptului comun în
materie.
ALTE CLAUZE
Art.8. De comun acord, părţile pot modifica clauzele prezentului contract.
Art.9. Părţile nu pot denunţa în mod unilateral contractul, decât sub rezerva unei notificări
prealabile făcute cu 30 de zile înainte.
Art.10. Nerespectarea clauzelor prevăzute în prezentul contract, atrage răspunderea părţii în
culpă şi plata de daune interese.
Art.11.Prezentul contract de comodat a fost încheiat în 2 ( două ) exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

COMODANT,

COMODATAR,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihaela STOIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ştefan DOBRIŞ
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