
  
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  
 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea şi funcţionarea serviciului public   

de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Oneşti 
 
 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de   iunie 2009; 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Oneşti, 

Raportul de specialitate al Compartimentului de ecarisaj din cadrul Direcţiei Tehnice a 
Domeniului Public şi Privat, servicii publice şi avizul Comisiei pentru servicii publice, 
comerţ şi privatizare; 

 
 În conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Declaratia Universala 

a drepturilor animalelor, Paris, 1978, Carta şi Convenţia europeana pentru protecţia 
mediului şi dezvoltare durabilă - Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, în Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru 
protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, în Ordonanţa 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, Hotărârea 
Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, Ordonanţa de Urgenţa a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, Legea nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice. 

 
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă înfiinţarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 
din municipiul Oneşti, ca serviciu specializat în subordinea Consiliului Local Oneşti,   
sub denumirea de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân şi Grădina Zoologică, prin 
reorganizarea Compartimentului Grădina Zoologică şi Ecarisaj din cadrul serviciului 
public Direcţia Tehnică a Domeniului Public şi Privat.  
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Art.2 – Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de inginer gradul III în 
funcţie contractuală de şef serviciu – consilier gradul I A la Serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân şi Grădina Zoologică din cadrul serviciului public Direcţia Tehnică a 
Domeniului Public şi Privat. 

 
Art.3 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public 

de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Oneşti, conform Anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4 – Se aprobă gestiunea directă a serviciului public de gestionare a câinilor 

fără stăpân din municipiul Oneşti de către Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân şi 
Grădina Zoologică, din cadrul serviciului public Direcţia Tehnică a Domeniului Public şi 
Privat. 

 
Art.5 – Organigrama şi statul de funcţii ale serviciului public Direcţia Tehnică a 

Domeniului Public şi Privat se vor modifica în mod corespunzător. 
 

Art.6  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 
- Direcţiei Tehnice a Domeniului Public şi Privat 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Şova Mihai 

 
  Contrasemnează, 

Secretarul Municipiului, 
Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
 
 
 

Nr. 45 
din 18 iunie 2009 
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