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REFERAT PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  
din Municipiul Timişoara 

 
În  conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor  comunitare de 

utilităţi publice, actualizată, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în 
condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte  înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de 
utilităţi publice. 

Potrivit art.22 alin. 2 din actul normativ mai sus menţionat, gestiunea serviciilor de utilităţi 
publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune delegată. 

Conform prevederilor  art. 22 alin. 3 din acleaşi act normativ, modalitatea de gestiune a 
serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de 
natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele 
actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea 
sistemelor de utilităţi publice. 

Potrivit art. 29 alin. 1 din actul normativ mai sus menţionat, gestiunea delegată este modalitatea 
de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, atribuie unuia sau 
mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract denumit în continuare contract 
de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică concesionarea către 
operatori a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia 
acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. 

Astfel conform  prevederilor art. 30 alin.1 din acelaşi act normativ,  organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice se fac 
în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind 
organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice. 

Potrivit prevederilor art.30 alin.2 din acelaşi act normativ, alegerea procedurii şi aprobarea 
documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale  

Potrivit art. 2 alin. 4 din Ordonanţă de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată,  serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi 
în domeniul protecţiei animalelor. 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţă de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân se face de către consiliile locale cu respectarea prevederilor  Ordonanţă de Urgenţă nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, colaborat H.G. 
nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în  Ordonanţă de 
Urgenţă nr. 34/2006. 
 La data de 17.12.2014 Primăria Municipiului Timişoara a încheiat contractul nr.312 de delegare a 
gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pe o perioadă de 3 ani. Prin neaplicarea 
prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1059/2013 au fost depăşite cantităţile la activităţiile de „cazare 
zilnică a cânilor” şi „asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor”. 
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Având în vedere cele expuse  PROPUNEM: 
Emiterea unui hotărârii de consiliu local privind aprobarea modalităţii de gestionare  a câinilor 

fără stăpân  din Municipiul Timişoara, ca fiind gestiunea delegată, prin operatori selectaţi prin licitaţie 
publică deschisă, iar în urma procedurii se va încheia un contract de delegare a gestiunii serviciului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân  din  Municipiul Timişoara, prin concesiune.  

În sesnusl celor mai sus propunem şi aprobarea următoarelor documente: 
 Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân  din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din hotărâre. 

 Caietului de Sarcini nr.a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din  Municipiul Timişoara, 
prin concesiune, conform  Anexei nr. 2 care face parte integrantă  din e hotărâre. 

 Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  din 
Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă  din hotărâre. 
Deasemenea şi aprobarea mandatării Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea contractului 

de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin 
concesiune. 
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