
 
                                           R O M Â N I A                                            

      

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                                   COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                  cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                     E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

    HOTĂRÂRE   

privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între comuna Roseți, județul Călărași și 

Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân S.P.P.G.C.F.S. județul Călărași              

  

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară la data de 29 Iunie 2021, 

Având în vedere : 

-Prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

-Prevederile  art. 3 din  H.G.R nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările aduse prin H.G.R nr. 20/27.01.2021, 

-Prevederile art. 24 indice 3 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Prevederile art. 129 alin.(2) lit.e) corelat cu alin.(9) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 Analizând: 

-adresa Instituției Prefectului –județul Călărași nr. 1820/2021 referitoare la măsuri necesare în vederea 

aplicării prevederilor legale în domeniul gestionării câinilor fără stăpân, 

-protocolul de colaborare transmis de către Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân 

S.P.P.G.C.F.S. Călărași aprobat prin H.C.L. Călărași nr. 31/25.03.2021-județul Călărași privind 

aprobarea protocolului de colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 

Călărași (serviciu public înființat de Primăria municipiului Călărași) și unitățile Administrativ 

Teritoriale învecinate precum și unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului, în vederea 

prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea 

activităților specifice, 

-referatul de aprobare înregistrat cu nr.4376/12.05.2021, 

-raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 4672/21.05.2021, 

-prevederile H.C.L. Roseți nr. 19/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Roseți pe 

anul 2021, 

-prevederile H.C.L Roseți  nr.18/22.04.2021 privind alegere președinte de ședință , 

-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local, înregistrat cu nr. 

5780/25.06.2021, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) corelat cu prevederile art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

      Art.1. Se aprobă  încheierea protocolului de colaborare între Serviciul Public Pentru Gestionarea 

Câinilor Fără Stăpân-Călărași( S.P.P.G.C.F.S.) și Comuna Roseți, județul Călărași, conform anexei nr. 

1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea capturării câinilor fără stăpân de pe raza 

comunei Roseți, județul Călărași și realizarea de activități specifice în acest sens. 
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            Art.2. Contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără 

Stăpân-Călărași, județul Călărași se va realiza de către comuna Roseți, județul Călărași în funcție de 

numărul câinilor capturați de pe raza comunei Roseți  și în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la 

H.C.L. Călărași nr. 31/25.03.2021- tarife pentru prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân în vederea desfășurării activităților specifice, care se aprobă și face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

      Art.3. Se împuternicește primarul comunei Roseți, județul Călărași, să semneze protocolul de colaborare 

prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre. 

         Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 

comunei Roseți, referent SVSU Roseți, referent de specialitate achiziții publice și inspector cheltuieli 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți. 

         -Secretarul general al comunei Roseţi va comunica prezenta hotărâre în termenul prevăzut de 

lege prefectului județului Călărași, primarului comunei Roseți şi va asigura publicitatea acesteia prin 

afişare la avizier şi postarea pe site-ul instituției, eticheta monitorul oficial local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                                                   Contrasemnează, 
    Dobre TULPAN                                                              Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenți :15 

Adoptată  cu 15 voturi «pentru» 

Voturi « contra »______ 

Abțineri :___________ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 29.06.2021 

 

 


