
 
 
 
 

 

 

          R O M A N I A 
                                      JUDetUL VÂLCEA 
                                      COMUNA TOMŞANI 

 
CUI 2541550, TELEFON: 0250863550, FAX: 0250863584, email: tomsani@vl.e-adm.ro, 

primariatomsanivl@yahoo.com 

 

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E    NR.  82  

cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului 

Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpân.  

 

 Consiliul local al comunei Tomșani, întrunit în şedinţă ordinară,  în data __noiembrie 2022, la care 

participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier 

local ___________ , ales preşedinte de şedinţă, prin HCL nr. /2022             

Luând în dezbatere: 

   - referatul de aprobare înregistrat la nr. 6406 din 21.10.2022 şi proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu 

privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și 

UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpân; 

            - raportul de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, înregistrat 

la nr. 6410/21.10..2022; 

             - avizul nr. /2022 al comisei de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr.  /2022 prin care se 

propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 

         Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 

administraţia publica ,conform procesului verbal numărul 6411 din data de 21.10.2022;     

           În conformitate  

- OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân ; 

-prevederile art.3, alin. (1) și alin. (4), art. 5, alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din H.G. nr. 20/2021 privind 

modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG nr.1059/2013.  

- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “c”și “e” și alin (9), lit. “c” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

 În temeiul art. 139 alin. (3) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ___ voturi „pentru”, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E : 

 

            Art. 1.- . Se aproba Protocolul de Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și 

UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Tomșani județul Vâlcea, să semneze Protocolul de 

Colaborare.  

Art. 3. Protocolul de colaborare va fi pus în aplicare de către Serviciul pentru de gestionare a câinilor fără 

stăpân Horezu, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al orașului Horezu  

Art. 4.-  Primarului comunei Tomșani, județul Vâlcea, va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri, informând consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire. 

 Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Tomșani, în 

termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului asupra 

legalităţii acesteia,Primarului comunei Tomșani, Compartimentului Contabilitate – impozite și taxe, Primăriei 

orașului Horezu, județul Vâlcea și persoanei desemnate pentru publicare în monitorul oficial local și pe site-ul 

Primăriei comunei Tomșani, județul Vâlcea ,www.comuna-Tomșani.ro .  

Tomșani 21.10 2022. 

 

                   Iniţiator,                                                                      Avizat pentru legalitate, 

                  PRIMAR                                                                      SECRETAR  GENERALUAT Tomșai 

                  Nicolae ANDREI                                                            Cristina Vasile 

mailto:tomsani@vl.e-adm.ro
mailto:primariatomsanivl@yahoo.com
http://www.comuna-costesti.ro/


 

 

 

 
 

PROIECT                                                                                    ANEXA NR. LA HOTĂRÂREA NR. __ / 2022 

 

 
Protocol de colaborare încheiat între:  

UAT-ORAȘUL HOREZU și UAT-COMUNA TOMȘANI 

în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân  

 

 Având în vedere dispozițiile  :   

 -HCL Horezu  nr. 62/2020, privitoare la Aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului pentru gestionarea câinlor fără stăpân în orașul Horezu, județul Vâlcea;  

 -HCL Horezu nr. 50/2022, privitoare la Aprobarea Tarifelor percepute de către orașul Horezu 

pentru Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân;  

 Cererea  formulată de primarul Comunei Tomșani, județul Vâlcea,înregistrată la nr. 

16493/08.08.2022,  prin care se  solicită încheierea unui Protocol de colaborare între cele două 

unități administrativ teritoriale în vederea prestării serviciului de gestionare a câinlor făfă stăpân pe 

raza comunei Tomșani;  

În conformitate cu  prevederile următoarelor acte normative :  

► art. 3 alin. (1) și (4), art. 5 alin. (4), (5) , (6) din   H.G nr. 20/2021, cu modificările și 

completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare  ale OUG nr. 155/2001, privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin HG nr.1059/2013 ; 

►art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.  (c),  (e) și alin.9 lit. (c)  din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  părțile au înțeles să încheie prezentul Procol 

de colaborare între:  

I.U.A.T. ORAȘUL HOREZU, județul Vâlcea , cu sediul în Horezu, str.1 Decembrie nr.7, CIF 

2541479, cont deschis în Trezoreria Horezu RO90TREZ67421330208XXXXX, reprezentată legal prin 

d-nul Nicolae Sărdărescu, primar, în calitate de prestator de servicii  

Și  

U.A.T. COMUNA TOMȘANI, județul Vâlcea, cu sediul în Comuna Tomșani, CUI 2541550, 

cont deschis în Trezoreria Horezu RO61TREZ24A510103200109X, reprezentată legal prin d-nul 

Andrei Nicolae, primar , în calitate de beneficiar.  

     II.  Obiectul protocolului de colaborare.   

Art.2. Obiectul prezentului Protocol  îl reprezintă colaborarea  dintre  părți,  în vederea prestării 

următoarelor servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân identificați pe raza administrativ-

teritorială a  comunei Tomșani, județul Vâlcea:   

- capturare, transport , hrănire și adăpostire, servicii medicale ( sterilizare, vaccinare, tratament, 

deparazitare, cipare)  , eutanasierea  câinilor  diagnosticați cu boli incurabile. 

III. Prețul serviciilor .  Modalități de plată 

 Art. 3.  Prețul unitar pentru serviciile efectuate de prestator ce fac obiectul acestui Protocol este 

în lei, pe cap de câine, fără TVA ,   preț care cuprinde :  

           a) - capturare și transport/câine= 180 lei; 

b) - hrănire și adăpostire= 220 lei/câine; 



          c)-servicii medicale: sterilizare, vaccinare, tratament, deparazitare,cipare= 250 lei/câine                                                       

d) - eutanasiere:  ►150 lei/câine cu greutatea până în 2 kg; 

        ► 200 lei/câine cu greutatea cuprinsă între 2-4 kg;  

                            ► 250 lei/câine cu greutatea peste 4 kg; 

                            ► 300 lei/câine cu greutatea  peste 6 kg.  

Art. 3.1. Prestatorul își rezervă dreptul de a majora prețul serviciilor în funcție de apariția 

modificărilor legislative care vor influența adoptarea acestor măsuri , situație în care se va încheia un 

act adițional la prezentul Protocol.  

Art. 3.2. În cazul unor adopții sau revendicări, pe lângă tarifele aplicate pentru serviciile sanitar 

veterinare, prevăzute la art.3 lit. (c)  prestatorul va anexa  facturii și un document justificativ, denumit 

Formular de revendicare/adopție-Declarație de angajament, ce va fi completat în conformitate cu 

prevederile OUG nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale  HG nr.1059/2013, privind Normele metodologice de 

aplicare  ale OUG nr. 155/2001.  

Art. 3.3. Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor 

aspectelor privind activitatea ce face obiectul Protocolului.  

Art. 3.4. Prețul serviciilor va fi achitat de beneficiar în termen de 15 zile de la data emiterii 

facturii de către prestator, în contul indicat de acesta.  

IV. Durata protocolului 

Art. 4. Durata protocolului este de .......... și intră în vigoare la data semnării acestuia de către 

părți.  

Art. 4.1. Prezentul protocol poate fi prelungit,  cu acordul scris al părților, prin act adițional. În 

acest sens, beneficiarul transmite o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei,  în 

vederea prelungirii Protocolului prin act adițional. Dacă beneficiarul nu optează pentru prelungirea 

Protocolului, acesta se consideră încetat de drept la data stipulată.  

 V. Drepturile și obligațiile prestatorului -UAT Orașul Horezu  

 În vederea îndeplinirii scopului prezentului Protocol, părțile au următoarele drepturi și obligații: 

Art. 5. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului Protocol numai la 

solicitarea/comanda fermă a beneficiarului. În această  situație   prestatorul   se va deplasa în  comuna 

Tomșani,  în zona stabilită de comun acord de  părți în vederea capturării câinilor fără stăpân și 

transportării acestora în adăpostul special amenajat pe raza orașului Horezu.  

Art. 5.1. Pentru buna derulare a Protocolului, părţile semnatare vor desemna persoanele 

responsabile, care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice. 

Art. 5.2. - Serviciile prestate vor fi indeplinite cu respectarea legislației în vigoare la data 

semnării Protocolului respectiv: OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

cainilor fara stapân cu modificările și completările ulterioare, H.G nr.1059/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001, regulament de desfășurare a activității 

prestate,etc.).  

Art. 5.3. - (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în Protocol cu 

profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.  

               - (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea bunuri cerute  pentru îndeplinirea 

prezentului Protocol.  

 Art. 5.4. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 

solicitările  formulate de beneficiar . Totodată, este răspunzător atât de siguranța operațiunilor și 

metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata protocolului.  

Art. 5.5. - Prestatorul are dreptul de a încasa contravaloarea serviciilor prestate în  termen de 15 

zile de la data emiterii facturii în conformitate cu prevederile art. 3.4 din prezentul  Protocol . În cazul 

în care beneficiarul nu onorează plata în termenul de 15 zile de la data emiterii facturii , beneficiarul 

are dreptul de a percepe  penalități de întârzirere  în cotă procentuală de  0,2 % /zi de întârziere  



calculată la debitul principal sau  la diferența de debit rămasă de achitat ,  până la stingerea plății 

datorate.  

VI. Drepturile și obligațiile beneficiarului -UAT Comuna Tomșani 

Art. 6.  - Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate, în termen de 15  

de zile, de la data emiterii facturii de către prestator. În caz de neplată, va fi obligat să suporte penalități 

de întârziere  în cotă procentuală de 0,2%/ zi de întârziere,  calculată la debitul principal, sau la 

diferența  de debit rămasă de achitat,  până la stingerea integrală a plății datorate.  

Art. 6.1. – În vederea bunei desfășurări a serviciilor ce fac obiectul Protocolului,  beneficiarul 

se obligă să transmită prestatorului o comandă fermă,  privitoare la numărul câinilor fără stăpân 

identificați pe raza comunei Tomșani. Comanda se va transmite în termen de  5 zile  de la momentul 

identificării câinilor fără stăpân.  

Art. 6.2. – Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința prestatorului de servicii  orice facilități 

și informații pe care acesta le solicită și pe care le consideră necesare îndeplinirii Protocolului.  

VII. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. 

Art.7.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul serviciilor facturate, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2 % pe zi de întârziere din prețul serviciilor , 

până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

Art.7.2. - În cazul în care beneficiarul nu onorează factura în termen de 15 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2 % pe zi de întârziere calculată la debitul principal sau la 

diferența de debit rămasă  de achitat ,  până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

Art. 7.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către una dintre părţi, 

în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera Protocolul  de drept reziliat şi de a 

pretinde plata de daune-interese.  

VIII. Rezilierea Protocolului. Constituie motiv de reziliere  nerespectarea de către părţi a 

prevederilor prezentului protocol.  

Art. 8.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către una dintre părţi, 

în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera protocolul de drept reziliat.  

Art. 8.2 - Nerespectarea de către una din părți, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate 

prin prezentul protocol, da dreptul celeilalte părți de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-

interese, al caror cuantum se va stabili în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Art.8.3 - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea 

notificarii scrise de către partea lezată, daca partea în culpa nu-si îndeplineste obligațiile asumate în 

acest termen. Imediat după primirea notificării de reziliere a Protocolului, prestatorul va lua toate 

masurile necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa 

fel încât costurile să fie minime. Prevederile acestui articol nu înlatura raspunderea părții care în mod 

culpabil a cauzat încetarea acordului. 

Art. 8.4. – Părțile au convenit de comun acord ca prezentul Protocol sa înceteze de plin drept si 

fara interventia instanței de judecata, în urmatoarele situatii:  

 a) daca prestatorului ii sunt retrase  autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare 

executarii obligațiilor contractuale,  

b) nu isi îndeplineste obligațiile prevazute la art. 5.3 și 5.4  din prezentul acord. 

c) expirarea duratei stipulate în acord, inclusiv a duratei de prelungire a acestuia, prin act 

aditional;  

d) prin acordul părților;  

IX. Începere, finalizare, întârzieri, sistare.  

Art. 9.1. -(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor privind ”gestionarea 

câinilor fără stăpân” la nivelul comunei Tomșani, respectiv : capturare, transport hrănire, adăpostire, 



servicii medicale  și eutanasierea câinilor diagnosticați cu boli incurabile identificați pe raza comunei 

Tomșani, după semnarea Protocolului  de către ambele părți și a comenzii ferme din partea 

beneficiarului.  

                - (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate 

beneficiarului,  părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.  

Art. 9.2.  (1) Serviciile prestate în baza Protocolului trebuie finalizate în termenul convenit de 

părți, termen care se calculează de la data  primirii comenzii ferme din partea beneficiarului .  

               (2) În cazul în care, intervine un motiv de întârziere ce nu se datorează prestatorului,  

acesta poate  solicita beneficiarului prelungirea perioadei de prestare a serviciilor în termen de 3 zile de 

la data încetării motivelor,  situație în care  părțile, de comun acord  vor prelungi  perioada de prestare 

a serviciilor . 

X. Ajustarea prețului. 

Art. 10. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele 

declarate în  Protocol. Prestatorul își rezervă dreptul de a mări sau micșora prețul serviciilor efectuate, 

în condițiile publicării/aparației modificărilor legislative care impun adoptarea acestor măsuri, cu 

notificarea prealabilă a beneficiarului.  

XI. Amendamente.  

Art.11.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului, de a conveni 

modificarea clauzelor , prin act adițional, oricând interesle lor cer acest lucru , când aceste circumstanțe 

au loc și nu au putut fi prevăzute la momentul încheierii prezentului Protocol de colaborare sau când 

modificarea anumitor clauze din prezentul acord derivă din necesități obiective.  

XII. Cesiunea  

Art. 12.1  – Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate 

prin Protocol, fără să obțină în prealabil acordul scris al beneficiarului . 

 Art. 12.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind orice alte 

obligații asumate prin contract .  

XIII. Forța majoră.  

Art. 13. - Forța majoră operează numai dacă este constatată de o autoritate competentă.  

Art.13.1 -Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul toată perioada în care aceasta acționează.  

Art.13.2- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.  

Art.13.3 - Partea contractantă care invoca forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea 

limitării consecințelor .  

Art. 13.4 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 

3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 

acord, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune - interese .  

XIV. Soluționarea litigiilor  

Art. 14.  –  Prestatorul și Beneficiarul  vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei in cadrul sau in 

legătura cu îndeplinirea Protocolului.  

Art. 14.1 - Dacă, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul și prestatorul nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte solicită ca disputa să se 

soluționeze de către instanțele judecătorești din România .  

XV.  Limba care guvernează contractul  

Art. 15.- Limba care guvernează contractul este limba română .  

XVI. 16. Comunicări  



Art.16.- (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Proocol, 

trebuie sa fie transmisă în scris.  

           (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii.  

Art. 16.2.- Comunicarea între părți se poate face și prin telefon, fax sau email,cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării  

XVII.  Legea aplicabila contractului  

Art 17.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România . Părțile au înțeles să încheie 

astăzi ______________.2022, prezentul Protocol , în doua exemplare.  

 

 

UAT ORAȘUL HOREZU,           UAT COMUNA TOMȘANI 

Primar- Nicolae Sărdărescu                     Primar-  Andrei Nicolae 

 

Director ec,              Consilier juridic 

Monica Bițu             Ionică Paul Cristinel 

 

Consilier juridic,               Contabil, 

Madălina Obadă                                                                  Popescu Adela 

 

  Vizat CFP                                Vizat CFP 

 

 

 
Tomșani 21.10 2022. 

 

 

 

 

                   Iniţiator,                                                                      Avizat pentru legalitate, 

                  PRIMAR                                                                      SECRETAR  GENERAL UAT Tomșani 

          Andrei Nicolae                                                                               Vasile Cristina  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          R O M A N I A 
                                      JUDetUL VÂLCEA 
                                      COMUNA TOMŞANI 

 
CUI 2541550, TELEFON: 0250863550, FAX: 0250863584, email: tomsani@vl.e-adm.ro, 

primariatomsanivl@yahoo.com 

 

Nt.6409/21.10.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu prin 

Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpân.  

 

  

 

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop realizarea unui parteneriat între instituții pentru 

”gestionarea câinilor fără stăpân” la nivelul comunei Tomșani, județul Vâlcea: capturare, transport, 

întreținere și eutanasierea câinilor bolnavi și agresivi, identificați pe raza comunei Tomșani, județul 

Vâlcea . 

 Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al 

României, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune. 

 

 Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:  

 - Art. 129, alin. 9, lit. (c) din OUG 57/2019 -„Consiliul Local hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune”;  

 - Art.3, alin. (1) și alin. (4), art. 5, alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din OUG nr. 20/2021 privind 

modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG nr.1059/2013 . 

 

  Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 

196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și 

completările ulterioare, proiectul de hotărâre însoțit de întreagă documentație va fi prezentat spre 

dezbatere și aprobare  în şedinţa ordinară a Consiliului local Tomșani. 

 

P R I M A R , 

 

                                                                     ANDREI NICOLAE 
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          R O M A N I A 
                                      JUDetUL VÂLCEA 
                                      COMUNA TOMŞANI 

 
CUI 2541550, TELEFON: 0250863550, FAX: 0250863584, email: tomsani@vl.e-adm.ro, 

primariatomsanivl@yahoo.com 

 

Nr.6410/21.10.2022 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu 

prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără 

stăpân.  

.  

 

 

 Prin referatul de aprobare nr. 6409 din  21.10 2022, Primarul comunei Tomșani,  

județul Vâlcea, prin care se  propune adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Protocolului de 

Colaborare dintre UAT Horezu, județul Vâlcea, prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, 

județul Vâlcea, în vederea gestionării câinilor fără stăpăn.  

   

 Prezentul proiect de hotărâre are ca scop realizarea unui parteneriat între instituții  

pentru ”gestionarea câinilor fără stăpân” la nivelul comunei Tomșani, județul Vâlcea: capturare, 

transport, întreținere și eutanasierea câinilor bolnavi și agresivi, identificați pe raza comunei Tomșani, 

județul  Vâlcea.  

 Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:  

 - Art. 129, alin. 9, lit. (c) din OUG 57/2019 -„Consiliul Local hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune”;  

 - Art.3, alin. (1) și alin. (4), art. 5, alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din H.G nr. 20/2021 privind 

modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG nr.1059/2013 . 

 - Art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare .  

 Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile  

legale în vigoare, consider oportun și legal proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de 

Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea 

gestionării câinilor fără stăpăn, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentație va fi supus 

spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Tomșani, județul Vâlcea, 

 

 

 

                                                        COSILIER JURIDIC  

                                                  IONICĂ PAUL CRISTINEL 
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