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JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

HOTARARE  NR. 39 

privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al 
comunei Podgoria, judetul Buzau 

 
         
   Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ORDINARA   in data de 26.11.2021; 

 
Având în vedere  : 
• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
4921/2.11.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu 
prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii 
primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta 
actelor administrative; 

• raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 4922/2.11.2021 intocmit 
in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu 
referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual 
in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea 
rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si 
al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare 
adoptarii actului administrativ; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare  
economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat  al 
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, 
inregistrat sub nr.5442/26.11.2021; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub nr. 
5444/26.12.2021; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub 
nr. 5447/26.11.2021; 

• prevederile  art 1, art. 2, art. 11 si art 14 din O.U.G. nr. 155/2001 privind privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• prevederile art 3 si art. 8 din  H.G. 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, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 
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•  prevederile Legii nr. 205/2014 privind protectia animalelor, republicata; 

•  prevederile Ordinului nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, modificata si completata 
ulterior; 

• prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile  de lucrari  si concesiunile de 
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

   În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit d), alin.7) lit.s), art. 133 
alin.(1), art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art. 197 alin1, alin. 2, alin.4 
şi alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 
 

H O T A R A Ș T E : 

Art.1. (1). Se aproba infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan 
al comunei Podgoria, judetul Buzau -  serviciu fara personalitate juridica.  

          (2). Se aproba ca modalitate de gestiune a Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan al comunei Podgoria, judetul Buzau - gestiunea delegata  . 

Art. 2. Se aproba delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea canilor fara 
stapan   numai catre persoane juridice, asociatii sau fundatii care desfasoara activitati 
in domeniul protectiei animalelor, cu respectarea dispozitiilor Legii  nr. 100/2016 
privind  concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

Art. 3. Se aproba  mandatarea domnului primar al comunei, Chiru Marius – Viorel, 
pentru efectuarea demersurilor  necesare pentru ducerea la indeplinirea prezentei 
hotarari .  

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei Podgoria si Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău,  in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 Podgoria  
 
Nr. 39 

 Data : 26.11.2021 
 

Presedinte de sedinta,  

Mavrodin Elena 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

 

Rapeanu Violeta 
 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa ORDINARA,  din data 

26.11.2021, cu respectarea   prevederilor   art. 139  alin.(1)  (majoritate  simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu un număr de  13 voturi pentru, 0 voturi  abţinere, 0 voturi impotriva, din numărul total de 13 consilieri 
locali validati in funcţie si 13  consilieri locali prezenţi la  sedinta.  
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