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Anexa nr. 2 la HCL nr. 59/31.03.2015 
 

 
CAIET DE SARCINI 

al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  
din municipiul Târgoviste 

 
CAPITOLUL I DISPOZITII  GENERALE 

 
 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor 
specifice serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, stabilind nivelurile de 
calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de 
eficienta si siguranta. 
 Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit in baza legislatiei in vigoare si conditiilor 
minime in care trebuie sa se desfasoare activitatea pentru gestionarea cainilor fara 
stapan in municipiul Târgoviște 
 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si 
de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului pentru 
gestionarea cainilor fara stapan, modalitatea de gestiune aleasa fiind gestiunea 
delegata. 
 Gestionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan se va realiza in 
conditiile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor 
fara stapan, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor OG nr. 
21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si 
completarile ulterioare aduse de Legea nr. 515/2002, a Legii nr. 205/2004 privind 
protectia animalelor, actualizata cu prevederile Legii nr. 9/2008, a Legii nr. 60/2004 
privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie 
semnata la Strasbourg la 23.06.2003. 
 Delegarea prin concesiune a serviciului public pentru gestionarea cainilor fara 
stapan se va face in urma organizarii unei licitatii deschise in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 34/2006 actualizata, la care pot participa persoane juridice 
romane/straine, autorizate in conditiile legii. 
 Scopul concesionarii serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan in 
municipiul Targoviste il constituie reducerea numarului de caini fara stapan, 
ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii 
necontrolate a caiinilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, 
reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerea riscurilor sanatatii oamenilor, 
prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor precum si reducerea comertului 
ilegal si a traficului cu animale. 
 Caietul de sarcini pentru concesionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara 
stapan din municipiul Targoviste se aproba prin hotarare a Consiliului Local Municipal 
Targoviste. 
 

CAPITOLUL II OBIECTUL SI ARIA CONCESIUNII 
 

2.1 Datele de identificare a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan 
 Beneficiarul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan este Consiliul 
Local Municipal Targoviste si Municipiul Targoviste.  
 Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului pentru 
gestionarea cainilor fara stapan in conformitate cu obiectivele beneficiarului. 
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 Aria concesiunii o reprezinta municipiul Targoviste a carei suprafata este de 5500  
ha din care suprafata de intravilan  2040 ha si 3460 suprafata situata in extravilan. 
 
2.2. Termenii folositi in prezentul Caiet de sarcini si semnificatia lor in conditiile 
legislatiei in vigoare 
- domeniul public al unitatilor administrativ teritor iale – totalitatea bunurilor 
mobile si imobile aflate in proprietatea publica a unitatilor administrative teritoriale  
care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau interes public local ori judetean, 
declarate ca atare prin hotarari ale consiliilor locale sau prin hotarari ale consiliilor 
judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public national; 
- domeniul privat al unitatilor administrativ teritor iale – totalitatea bunurilor 
mobile si imobile, altele decat cele prevazute mai sus, intrate in proprietatea unitatilor 
administrative – teritoriale prin modalitatile prevazute de lege si care fac parte din 
domeniul public al acestora; 
- infrastructura edilitar - urban ă – ansamblul bunurilor mobile si imobile dobandite 
potrivit legii, constand in cladiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente 
functionale, dotari specifice si mobilier urban, inclusiv infrastructura tehnico-edilitara 
si terenurile aferente, destinate desfasurarii unor activitati edilitar urbane. Infrastrucura 
edilitar urbana face parte din domeniul public sau privat al unitatilor administrative 
teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit 
legii; 
- operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan - 
persoana juridica de drept public sau privat, care are competenta si capacitate de a 
presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau 
concesionat, in conditiile legii realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan; 
- caine fara stapan – orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri 
publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau 
detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei 
identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilite de catre 
Autoritatea Sanitar – Veterinara si pentru Siguranta Animalelor; 
- caine periculos –caine care apartine urmatoarelor rase, grupate in doua categorii, 
dupa cum urmeaza: Categoria I ; caini de lupta si de atac, asimilati prin caracterele 
morfologice cu cainii de tip Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor; 
  Categoria a – II- a : cainii din rasele Staffordshire, Bull Terrier, American 
Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweillwer, Dog Argentinian, Mastino Napoletano, Fila 
Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor; 
- caine agresiv – orice caine care fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori 
animale domestice in locuri publice sau private si orice caine care participa la lupte 
intre caini sau care a fost antrenat in acest scop. Nu intra in aceasta categorie cainii 
care ataca sau musca o persoana care a patruns fara drept, in orice mod, intr-o 
proprietate privata sau publica protejata de acel caine sau de orice alt caine folosit de 
unitatile de politie, jandarmerie, de alte unitati militare, de unitati vamale sau de 
serviciile publice de securitate, protectie si paza, chiar daca, aflandu-se in misiune, a 
atacat sau muscat o persoana; 
- caine utilitar  – orice caine  folosit de unitatile de politie, jandarmerie, de alte unitati 
militare, de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza, de persoanele 
cu dizabilitati precum si orice caine folosit in caz de dezastre sau de catre organizatiile 
neguvernamentale in activitatile educative, terapeutice, de cautare si salvare sau 
utilitare; 
- caine rasa comuna - orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 
- detinator de animale - proprietarul, persoana care detine cu orice titlu valabil, 
precum si orice persoana fizica sau juridică in ingrijirea careia se afla animalul; 
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- abandonul – consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea  omului, 
pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical; 
- sterilizare – operatiune prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a 
cainilor;  
- eutanasia – act de sacrificare prin procedee rapide si nedureroase a cainilor fara 
stapan care sunt bolnavi cronic sau incurabil ori care nu au fost revendicati sau 
adoptati in conditiile si in termenele stabilite de lege; 
- revendicare caine – solicitare de restituire formulată de persoana care a detinut 
anterior cainele; 
- adoptie – procedura de preluare in proprietate a cainilor fara stapan din adaposturi de 
catre personae fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din legea nr. 
205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare, 
adoptatorul capatand calitatea  de detinator de animal de companie; 
- adoptie la distanta -  procedura prin care, in conditiile prevederilor art. 7 alin (2) si 
(5) din OUG nr. 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice 
si juridice isi pot asuma responsabilitatea suportarii cheltuielilor necesare intretinerii 
cainilor fara stapan in adaposturile publice pe o perioada prevazuta la art. 4 alin (1) din 
OUG nr. 155/2001; 
- activitate de ecarisaj – activitate de colectare a deseurilor de origine animala/ 
subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul 
procesarii sau incinerarii/coincinerarii acestora, incluzand serviciile de transport, 
depozitare si manipulare a acestora, dupa caz; 
- unitate de ecarisaj -  unitate apartinand persoanelor fizice sau juridice inclusiv 
institutiilor publice, care desfasoara activitati de ecarisaj in baza autorizarii si/sau 
aprobarii dupa caz, potrivit prevederilor legale; 
- deseuri de origine animala – subproduse de origine animala ce nu sunt destinate 
consumului uman, portiuni sau cadavre intregi de animale; 
-  adapost public – adapost  pentru cainii fara stapan, ce apartine unitatilor 
administrativ teritoriale si deserveste aceste unitati, administrate de operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan;  
- adapost privat – adapost pentru cainii fara stapan, care apartine unei persoane 
juridice sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor; 
- examen medical – procedura efectuata de un medic veterinar de libera practica 
organizat in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea starii de sanatate a cainilor; 
- gestionarea cainilor fara stapan – ansamblul de operatiuni si proceduri care au ca 
scop controlul populatiei de caini fara stapan; 
- asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor – organizatie 
neguvernamentala, infiintata in temeiul prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati si actiuni de protectie 
a animalelor si in al carui statut figureaza scopuri si activitati referitoare la protectia si 
bunastarea animalelor; 
- serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan – serviciu de utilitate 
publica, infiintat la nivelul unitatilor administrativ – teritoriale, in conditiile legii, de 
consiliul local, in scopul gestionarii cainilor fara stapan de pe raza unitatii 
administrativ – teritoriale respective; 
- capturare – operatiunea de prindere a cainilor efectuata de catre operatorii 
serviciilor specializate de gestionare a cainilor fara stapan; 
- identificare – operatiunea prin care se ataseaza cainelui un mijloc de identificare, 
precum si operatiunea de citire a mijlocului de identificare si de stabilire a datelor de 
identificare ale detinatorului cainelui sau a locului de provenienta a acestuia; 
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- mijloc de identificare – orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 
medalionului inscriptionat, care contine informatii necesare identificarii detinatorului 
cainelui, respectiv a serviciului public care a gestionat cainele; 
- microcip – mijloc de identificare electronic omologat, care se implanteaza sub pielea 
animalului, in dreptul omoplatilor si care contine un numar unic criptat sub forma unui 
cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic; 
- vecini – proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul 
locativ in care urmeaza sa fie adapostiti cainii adoptati din adaposturile publice; 
 
2.3. Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan va asigura: 
a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 
b) dezvoltarea durabila a serviciilor 
b) protectia mediului inconjurator. 
 
2.4. Concesionarul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan pe raza 
municipiului Targoviste va realiza urmatoarele : 
- Capturarea, transportul si adapostirea cainilor fara stapan 
a) Capturarea cainilor fara stapan si transportarea acestora la adapostul special 
amenajat, pe baza sesizarilor persoanelor fizice si juridice cat si la propunerea 
autoritatii publice locale in program normal, dar si in regim de urgenta in cazuri 
speciale; 
b) Preluarea, inregistrarea, consultarea, trierea si tratarea cainilor fara stapan adusi la 
adapost se va desfasura intr-un spatiu destinat acestei activitati unde se vor desfasura 
activitatile de deparazitare, vaccinare, sterilizare si inregistrarea lor intr-o evidenta 
unica; 
c) cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si controlul bolilor cainilor 
in adapost, cu respectarea normelor si masurilor sanitar–veterinare in vigoare; 
d) identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan exclusiv cu medici veterinari de 
libera practica, organizati in conditiile legii; 
e) eutanasierea animalelor cu boli incurabile se va face cu respectarea normelor legale 
in vigoare de catre personal specializat al serviciului pentru gestionarea cainilor fara 
stapan. Aceasta activitate se va efectua de catre medic veterinar cu substantele 
prevazute de legislatia in vigoare si prin procedeele acceptate de normele sanitar – 
veterinare, cu obligatia ca procedeele si substantele utilizate sa nu provoace chinuirea 
animalelor. Se eutanasiaza animalele bolnave si cele cu comportament agresiv in 
conditiile prevazute de legislatia speciala, respectiv O.U.G. nr. 155/2001, modificata si 
completata; 
f) adoptia si revendicarea cainilor; 
g) neutralizarea cadavrelor de animale si a deseurilor organice colectate si asigurarea 
conditiilor prevazute de normele legale pentru depozitarea cadavrelor de animale pana 
la transportarea lor in vederea incinerarii; 
h) asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate 
autorizata; 
i) estimarea populatiei canine si a ratei de inlocuire; 
j)  programe de informare, educatie si responsabilizare a cetatenilor; 
k) reducerea numarului cainilor fara stapan trebuie sa se faca conform masurilor 
legislative si/sau administrative, prin metode care nu cauzeaza dureri, suferinte sau 
temeri evitabile. 
 
2.5. Descrierea activitatii 
 Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan se realizeaza prin instituirea de 
norme privind capturarea, transportul, ingrijirea si eutanasierea cainilor fara stapan 
care sufera de boli incurabile constatate de medicul veterinar. 
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  Servicul pentru gestionarea cainilor fara stapan va asigura protectia acestora 
conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia 
cetatenilor din unitatea administrativ teritoriala in care functioneaza. 
 Concesionarul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are ca obiect de 
activitate gestionarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al Municipiului 
Targoviste. 
 Prin expresia „caine fara stapan” se intelege orice caine crescut, adapostit pe 
domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara 
proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, 
abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de 
identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru 
Siguranta Alimentelor. 
 Gestionarea cainilor fara stapan presupune urmatorul ciclu de actiuni: 
a) Capturarea cainilor fara stapan prin metode specifice; 
b) Transportul cainilor in adapostul amenajat; 
c) Examinarea clinica si inregistrarea cainilor in registre speciale (anexa 1 la caietul de 
sarcini) 
d) Adapostirea, ingrijirea si hranirea cainilor; 
e) Deparazitarea, vaccinarea antirabica, identificarea cainilor si/sau sterilizarea 
cainilor 
f) Revendicarea sau adoptia cainilor; 
g) Eutanasierea; 
h) Neutralizarea cadavrelor conform legislatiei in vigoare; 
i) Efectuarea dezinfectiilor si dezinsectiilor in adapostul canin si in mijloacele de 
transport; 
j)  Completarea documentelor cerute de legislatia in vigoare, precum si a proceselor 
verbale privind activitatea zilnica (anexa 2 la caietul de sarcini) 
k) Intocmirea lunara a situatiilor de plata. 
 Concesionarul are obligatia de a face o evaluare a numarului de caini fara stapan 
aflati pe raza unitatii administrativ–teritoriale unde functioneaza si sa intocmeasca un 
plan de actiune pentru gestiunea lor 
 Planul de actiune trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: 
a) Prezentarea teritoriului, respectiv suprafata si numar de locuitori; 
b) Evaluarea numarului de caini fara stapan sterilizati si nesterilizati de pe raza 
teritoriului 
c) Prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numarul mijloacelor de 
transport si capacitatea acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea de cazare 
alocata cainilor adoptati la distanta  
d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv personalul pentru transport, 
personal pentru capturare, personal pentru ingrijire; 
e) prezentarea actiunilor care vor fi intreprinse; 
f) planificarea actiunilor, respectiv graficul anual al actiunilor defalcat pe luni; 
g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de caini fara stapan; 
h) termene precise pentru aplicarea masurilor; 
i) termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului 
care trebuie efectuata semestrial. 
 
A) Capturarea cainilor  
 Concesionarul este obligat sa captureze cainii fara stapan in urmatoarea ordine: 
a) Caini care circula liber fara insotitor, prin preajma scolilor, gradinitelor, locurilor de 
joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice; 
b) Cainii care circula liber fara insotitor in alte locuri publice decat cele prevazute la 
litera “a”; 
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c) Cainii care circula liber fara insotitor in zonele periferice ale municipiului 
Targoviste. 
 Concesionarul este obligat sa captureze cainii fara stapan, pe baza reclamatiilor 
scrise sau telefonice ale persoanelor fizice si juridice. Concesionarul este obligat sa 
actioneze de urgenta in toate situatiile in care se constata ca reclamatiile se refera la 
caini agresivi sau periculosi. Concesionarul are obligatia de a tine o evidenta stricta a 
solicitarilor primite de la persoanele fizice si juridice. 
 Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public se efectuează 
permanent, 24 din 24 ore, în tot cursul anului, prin utilizarea de dotări speciale, 
echipamente de lucru şi dispozitive: crose speciale, plase, cuşti-capcană, puşti şi 
pistoale cu tranchilizant sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse 
imobilizante, cu respectarea normelor privind capturarea şi transportul câinilor, 
prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi 
transportul acestora se vor face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la OrdonanŃa 
de UrgenŃă a Guvernului nr. 155/2001 cu modificările şi completările ulterioare, a 
prevederilor art.14 alin.(1), din Legea nr.205/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, a prevederilor art.3 din Regulamentul (CE) nr.1/2005 al Consiliului din 22 
decembrie 2004 privind protecŃia animalelor în timpul transportului şi al operaŃiunilor 
conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului 
(CE) nr.1.255/97, a prevederilor anexei nr. I, capitolul I, pct. 1, pct. 2 lit. a),  pct. 5 şi 
capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi 
ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind 
protecŃia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui AutorităŃii NaŃionale Sanitare 
Veterinare şi pentru SiguranŃa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 31/523/2008. 

 Capturarea câinilor se face de către personalul angajat al concesionarului care 
trebuie instruit în acest sens. 

 Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să respecte normele 
specifice de protecŃie a muncii şi să fie instruite corespunzător. Persoanele care 
capturează câinii, vor lucra în echipe de câte doi plus şoferul mijlocului de transport şi 
vor purta echipamentul de protecŃie adecvat. 

 Capturarea animalelor fără stăpân nu se face prin aplicarea unui tratament brutal, 
iar persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate 
antirabic. 

 Pentru desfăşurarea activităŃii de capturare a câinilor se va folosi minim o echipă 
ce va acŃiona cu minim un mijloc auto autorizat în condiŃiile legii pentru transportul 
câinilor. 

 Concesionarul va participa, la solicitarea PoliŃiei, la capturarea câinilor periculoşi 
şi agresivi care urmează a fi confiscaŃi, conform prevederilor legislaŃiei în vigoare. 

 Este interzisă capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecŃi de a 
fi turbaŃi sau nu sunt situaŃi în spaŃii inaccesibile, prin administrarea de la distanŃă a 
medicamentelor stupefiante şi psihotrope. 

 Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanŃă a unor substanŃe 
stupefiante şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie 
efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în 
condiŃiile legii. Utilizarea substanŃelor stupefiante şi psihotrope la imobilizarea câinilor 
fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în 
materie. 

 Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru 
capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, având la capăt o 
buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a 
permite persoanei calificate să Ńină câinele la distanŃă şi să îl poată manipula. Bucla 
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trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a evita ştrangularea câinelui, mecanismul de 
declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenŃă sau atunci 
când este pus în cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaŃi cu ajutorul cuştilor - 
capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după 
intrarea câinelui în cuşcă, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul. 

 Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căŃeilor, aceştia putând fi 
răniŃi grav. 
 Este interzisă capturarea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât 
cele prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

 Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă. 
 La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi 
transportul acestora se interzic următoarele: 
a) lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor; 
b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferinŃe inutile; 
c) împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaŃi în cuşti sau 
imobilizaŃi în lanŃ; 
d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecŃi de a fi turbaŃi sau 
nu sunt situaŃi în spaŃii inaccesibile, prin administrare de la distanŃă a medicamentelor 
stupefiante şi psihotrope; 
e) transportarea câinilor fără cuşti individuale de transport; 
f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător; 
g)  câinii foarte agresivi, situaŃi în spaŃii inaccesibile sau suspecŃi de a fi turbaŃi pot fi 
imobilizaŃi prin metode adecvate, cu respectarea legislaŃiei sanitar – veterinare; 
h) pentru imobilizare se vor utiliza numai substanŃe aprobate de organele sanitar 
veterinare, hidroclorură de ketamina şi xylazina, asocierea celor două produse prin 
injectarea pe cale intramusculară, cu respectarea prescripŃiilor medicale, având un efect 
rapid, fiind puŃin periculoasă pentru trecători. O altă asociere de produse foarte 
eficientă – etorfina cu acepromanzina - poate fi utilizată  cu respectarea legislaŃiei în 
vigoare; 
i) este interzisă utilizarea armelor pentru capturarea căŃeilor (mai mici de 6 luni) 
aceştia putând fi grav răniŃi. 
j)  imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanŃă a unor substanŃe 
stupefiante şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie 
efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în 
condiŃiile legii. 

 
B) Transportul câinilor în adăpostul special amenajat  
 Transportul câinilor la adăpost se va face cu respectarea următoarelor: 
1. Câinii docili pot fi transportaŃi la adăpost cu vehicule închise de tip camionetă. 
Câinii se vor transporta în cuşti individuale. Trebuie să existe o cuşcă sperată pentru 
câinii morŃi şi câinii bolnavi. 
2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului 
3. Cuştile pentru transportul trebuie să fie alese în funcŃie de talia câinelui. Cuşca 
trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalelor. Aceste cuşti trebuie să fie 
fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din 
material plastic. Fiecare animal trebuie să aibă o cuşcă separată, în condiŃii speciale 
fiind acceptate maxim 2 animale. Câinii pot fi legaŃi cu o lesă de colier în cuşcă, iar la 
nevoie li se pot pune botniŃe de nylon. 
4. Vehiculele trebuie să fie ventilate şi să protejeze animalele, să ofere animalelor 
siguranŃă, securitate, protecŃie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. 
Autovehiculele vor fi curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de 
transport, dotate cu cuşti individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea 
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lor în timpul călătoriei şi ventilate corespunzător. Vehiculele vor fi dotate cu trusă de 
prim ajutor. 
5. Autovehiculele trebuie sa fie dotate cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti 
metalice sau din fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim ajutor; 
6. Câinii docili pot fi transportaŃi până la adăpost în vehicule închise de tip camionetă. 
Câinii se vor transporta în cuşti individuale. 
7. Şoferii vehiculelor care transportă câinii, precum şi însoŃitorii trebuie să fie instruiŃi 
şi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniŃi; 
8. Se interzice efectuarea eutanasiei în autovehiculele de transport pentru câini, fiind 
premisă tranchilizarea celor în suferinŃă; 
9. Transportul cadavrelor se realizează cu o maşină frigorifică. 
10. După fiecare transport de cadavre, vehiculul va fi imediat supus dezinfectării şi 
igienizării. 

 
C) Examinarea clinică şi înregistrarea câinilor în registre speciale (Anexa nr.1 la 
caietul de sarcini ) 

 
1) Examinarea medicală a câinilor 

 Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraŃi şi examinaŃi medical 
cu prioritate la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân 
cazaŃi în adăposturi se face periodic, de câte ori este necesar. 

 Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiŃiile legii, evaluează starea 
generală de sănătate a câinilor cazaŃi în adăposturi. 

 Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi 
rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fişa de observaŃie a 
câinelui fără stăpân şi păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani. 

 Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiaŃi în termen de 48 de ore de la stabilirea 
diagnosticului, dacă nu sunt adoptaŃi în această perioadă. 

 ReprezentanŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor pentru protecŃia animalelor interesate pot 
participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări adresate 
concesionarului. 

 
2) Înregistrarea 

 În cadrul activităŃii de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea 
acestora, personalul specializat al concesionarului completează formularul individual 
de capturare conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini, 
cuprinzând informaŃiile minime privind câinii fără stăpân capturaŃi. 

 La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar al concesionarului va prelua 
fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără 
stăpân, verifică dacă aceştia sunt identificaŃi printr-un mijloc de identificare aprobat 
potrivit legii şi înregistrează informaŃiile minime privind câinii fără stăpân intraŃi în 
adăpost, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini, în Registrul de evidenŃă 
a câinilor fără stăpân. 

La intrarea în adăpostul public, fiecare câine va primi un număr unic de 
identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă 
acesta se Ńine pe suport de hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul 
registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă şi în cazul în care 
câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, 
tatuajului, medalionului inscripŃionat. Numărul unic de identificare alocat va fi 
menŃionat în formularele prevăzute la Anexele nr. 1-3 la caietul de sarcini. 

Adăposturile publice precum şi adăposturile asociaŃiilor şi fundaŃiilor pentru 
protecŃia animalelor Ńin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, 
organizat în condiŃiile legii, în care se menŃionează următoarele: numărul unic de 
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identificare, data, locul capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile 
individuale al animalului, numărul de câini fără stăpân prinşi, revendicaŃi, adoptaŃi, 
menŃinuŃi în adăpost, adoptaŃi la distanŃă, eutanasiaŃi, motivul eutanasierii, substanŃa 
utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de 
identificare, numărul fişei de adopŃie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data 
sterilizării, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective. 

Concesionarul va Ńine o evidenŃă separată a câinilor periculoşi şi agresivi, ajunşi în 
adăpost, capturaŃi sau confiscaŃi, potrivit legislaŃiei în vigoare, şi anume: 
o Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaŃi prin caracterele morfologice 

cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; 
o Categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American 

Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila 
Brazileiro, Matiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor; 

 
D) Cazarea, îngrijirea şi hrănirea câinilor 

Pentru buna desfăşurare a activităŃilor de cazare, îngrijire şi hrănire a câinilor 
concesionarul trebuie să aibă un număr de minim 4 muncitori. 

 
1)  Cazarea animalelor 

Câinii fără stăpân vor fi cazaŃi în adăpostul serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. PopulaŃia trebuie informată despre 
existenŃa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopŃie sau revendicare, 
prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului specializat. 

Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a 
controla bolile. 
1. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii: 
a) stare de sănătate;  
b) vârstă; 
c) sex; 
d) grad de agresivitate. 

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii. 
2. Adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaŃii corespunzătoare pentru depozitarea 
încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existentă la fiecare teren de alergare trebuie să 
împiedice contaminarea cu urină sau fecale a tuturor terenurilor de alergare. 
3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, 
pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute 
din materiale care pot fi uşor curăŃate şi dezinfectate. 
4. PereŃii dintre cuşti trebuie să aibă cel puŃin 185 cm înălŃime şi trebuie să împiedice 
scurgerea apei şi a dejecŃiilor de la o cuşcă la alta. 
5. Materialele utilizate pentru pereŃii cuştilor pot fi următoarele:  
- cărămidă tencuită şi vopsită; 
- metal încastrat în beton; 
- beton; 
- plasă de sârmă. 
6. Deasupra pereŃilor despărŃitori se pune o plasă de sârmă cu înălŃimea de 60 cm. 
7. Cuştile exterioare pot fi confecŃionate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn. 
8. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaŃia şi umiditatea 
corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor. 
9. În toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu 
ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi 
deschise. 
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10. Cuştile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de 
alergare în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard şi porŃi 
cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor. 
11. În cuştile comune concesionarul va caza câinii fără stăpân capturaŃi din acelaşi 
areal şi introduşi în adăpostul public în aceeaşi zi. 
12. Toate cuştile din adăpost se vor individualiza şi marca cu un număr unic pe 
adăpost. Numărul unic va fi inscripŃionat lizibil pe o placă din material rezistent fixată 
la vedere pe peretele cuştii. 
13. Pe fiecare cuşcă se ataşează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în 
Anexa nr. 3. 
 
2) SpaŃiile pentru adăpostire şi pentru intervenŃii medicale  
1. Cuştile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:  
a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m2; 
b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2; 
c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;  
d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafaŃă de 6,5 
m2; 
e) capacitatea totală de adăpostire să fie de minim 500 de capete. 
2. Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări: 
a) să existe apă potabilă în permanenŃă;  
b) vasele de apă să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui 
nou animal în cuşcă; 
c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii să nu poată urina sau 
defeca în ele şi să poată fi curăŃate şi dezinfectate uşor; 
d) dacă spaŃiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă şi 
culcuşuri; 
e) pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care 
pot fi curăŃate şi dezinfectate uşor. 
3. Trebuie să fie asigurat suficient spaŃiu pentru ca personalul să lucreze comod. 
4. SpaŃiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acŃiunilor de adopŃie. 
5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile 
publicului, iar în limita posibilităŃilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic. 
6. Clădirea care adăposteşte facilităŃile pentru tratamente medicale, îngrijirea şi 
prepararea hranei, spaŃii administrative şi tehnice, asigură, prin organizarea funcŃională 
a spaŃiilor interioare, separarea fluxurilor, respectând normele igienico-sanitare. 
7. Adăpostul va fi dotat cu minim o sală de chirurgie, în funcŃie de capacitate, cu 
respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În această sală se vor desfăşura 
intervenŃiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum şi eutanasierea. 
Concesionarul are obligaŃia să obŃină toate autorizaŃiile pentru buna desfăşurare a 
activităŃii. 

 
3) Hrănirea câinilor şi curăŃenia adăposturilor 
 Concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân este obligat să 
asigure tuturor animalelor cazate în adăposturile publice hrană şi apă în cantitate 
suficientă, posibilitate de mişcare suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenŃie, în 
conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare şi cu prevederile Anexei nr.1 la O.U.G. nr. 155/2001, 
modificată şi completată. 
1. CăŃeii în vârstă de 6 - 12 săptămâni vor fi hrăniŃi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de 
peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniŃi de 2 ori pe zi. Câinii peste un an vor fi 
hrăniŃi o dată pe zi. 
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2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana va fi administrată individual şi 
supravegheat. 
3. Toate cuştile, boxele şi spaŃiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. 
4. Fiecare spaŃiu de cazare va fi curăŃat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou 
animal. 
5. În timpul curăŃeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele. 

 
E) Deparazitarea, vaccinarea antirabica, identificarea cainilor si/sau sterilizarea 
cainilor 

Concesionarul serviciului are obligatia sa asigure ingrijirea, deparazitarea, 
vaccinarea si sterilizarea conform prevederilor art. (17), lit. c) din H.G. nr. 955/2004 si 
Anexele 1 si 2 din O.U.G. nr. 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Asistența sanitar-veterinară 

  Concesionarul are obligatia de a incadra cel putin un tehnician veterinar pentru 
evidenta si supraveghere. 

  Concesionarul are obligatia de a asigura, prin servicii specializate, asistența 
medicala veterinara, efectuarea unor actiuni sanitar-veterinare prevazute de legislatia 
in vigoare, precum si identificarea si inregistrarea câinilor fara stapan, exclusiv cu 
medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii. 

  Dupa inregistrare, cainii fara stapan sunt examinati medical de catre personalul 
specializat al concesionarului. 

 
Controlul bolilor se face dupa cum urmeaza: 
1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi 
inregistrat in fisa individuala si in registrul unic de evidență. 
2. Examinarea se va face de catre medicul veterinar al adapostului sau, in lipsa 
acestuia, de catre tehnicianul veterinar. 
3. Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoasca semnele de boala si sa le 
aduca la cunostință personalului veterinar. 

In adaposturi, dupa examinarea câinilor de catre medicul veterinar, se va proceda, 
potrivit prevederilor art. 135 din O.U.G. nr. 155/2001, la recuperarea cainilor clinic 
sanatosi, cainilor cu boli usor tratabile, neagresivi, fara diferente de sex, varsta, talie, 
precum si a cainilor cu regim special, care vor fi izolati de restul animalelor si 
adapostiti separat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti 
caini. 

 
Sterilizarea câinilor fara stapan 

 Concesionarul are obligatia sa sterilizeze câinii de rasa comuna sau metisii 
acestora revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost, precum si femelele gestante. 

Sterilizarea câinilor de rasa comuna sau metisilor, se va realiza astfel: 
a) femelele la varsta de 4-6 luni 
b) masculii la varsta de 6-8 luni 

 Câinii fara stapan care nu apartin rasei comune nu vor fi sterilizati in situatia in 
care sunt revendicati sau adoptati. 

Sterilizarea câinilor fara stapan de rasa comuna sau a metisilor acestora 
revendicati, adoptati sau mentinuti in adaposturi publice, se realizeaza in mod 
obligatoriu. Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi si 
ovariohisterectomie pentru femele. 

Sterilizarea se poate realiza si chimic cu produse omologate in Uniunea 
Europeana. 
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Efectuarea operatiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate ale 
câinilor si in Registrul de evidenta a câinilor de catre medicii veterinari de libera 
practica, organizati in conditiile legii. 

Se interzice sterilizarea câinilor de rasa comuna sau a metisilor acestora a caror 
stare de sanatate nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum si a 
câinilor utilitari. 

Motivele medicale ale exceptarii câinilor de la sterilizare trebuie mentionate de 
medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate 
al câinelui si in Registrul de evidenta a câinilor cu stapan. 

In carnetele de sanatate ale câinilor este obligatorie consemnarea numarului 
microcipului, a sterilizarii, in cazul câinilor de rasa comuna si a metișilor acestora, iar 
in cazul celor exceptati de la sterilizare, motivele medicale ale exceptarii câinilor de la 
sterilizare. 

 
F) Revendicarea si adoptia 

Câinii capturati si inregistrati in evidentele adaposturilor pot fi revendicati sau 
adoptati dupa cum urmeaza: 
a) in primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii in evidentele adaposturilor, câinii 
pot fi revendicati de catre proprietari; 
b) dupa expirarea termenului prevazut la litera a) si pana la expirarea termenului de 14 
zile lucratoare, câinii pot fi revendicati sau adoptati de catre persoane fizice sau 
juridice, din tara sau din strainatate, in conditiile legii; 
c) revendicarea si adoptia sunt gratuite. 

Capturarea, transportul, cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si 
controlul bolilor câinilor in adaposturi se realizarea cu respectarea normelor si 
masurilor sanitar-veterinare. 

Concesionarul are obligatia ca, de indata ce a fost identificat proprietarul, acesta 
sa fie notificat, in termenul prevazut de lege. Proprietarul va suporta contravaloarea 
cheltuielilor de intretinere a câinilor in cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului 
Local al Municipiului Targoviste. 

Incredintarea câinilor spre revendicare si adoptie se face numai dupa ce acestia au 
fost consultati de catre medicul veterinar de libera practica, deparazitati antirabic, 
sterilizati si identificati. 

Câinii revendicati sau adoptati vor fi sterilizati, exceptie facand câinii cu regim 
special, astfel cum sunt definiti in legislatia in vigoare. 

Revendicarea si adoptia câinilor de catre solicitanti se fac pe baza unei declaratii – 
angajament, al carei model este prevazut in Anexele nr. 4 si 5 din O.U.G nr. 155/2001 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Adopția câinilor din adapost se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor 
conditii: 
a) prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului, din care sa rezulte conditiile 
corespunzatoare de crestere si adapostire a câinilor; 
b) prezentarea de catre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și 
intretinerea câinilor; 
c) persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adaposturile publice si îi adaposteste 
intr-un bloc de locuinte in care exista asociatie de proprietari, aceasta trebuie sa 
prezinte la momentul depunerii cererii de adoptie acordul asociatiei de proprietari; 
d) in cazul in care persoana care adopta mai mult de 2 câini din adaposturile publice si 
îi adaposteste intr-un imobil, altul decat bloc de locuinte, in care locuiesc mai multe 
persoane, aceasta trebuie sa prezinte in momentul depunerii cererii de adoptie si 
acordul vecinilor; 
e) asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin adaposturi, precum si 
persoanele fizice si juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, care intentioneaza sa 
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adaposteasca animalele adoptate in afara tarii, sunt exceptate de la obligatia prezentarii 
acordului vecinilor; 
f) inregistrarea, imediat dupa adoptie, a câinilor in Registrul de evidenta a câinilor cu 
stapan; 
g) începand cu a 8-a zi de staționare a câinilor fara stapan in adapostul public, acestia 
pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si strainatate cu 
respectarea legislatiei in vigoare din Municipiul Targoviste. 
h) in perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a câinelui fara stapan in adapostul 
public, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa 
adopte acelasi câine, chiar si in cazul in care cererea de adoptie este anterioara cererii 
de revendicare. 
i) dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a câinelui in adapost, in 
cazul in care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa 
recupereze câinele de la adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a 
introduse cererea de revendicare in primele 7 zile lucratoare. 
j)  cererile de adoptie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat in adapostul 
public, iar preluarea câinelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi 
lucratoare din momentul cazarii câinelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat. 
k) in cazul in care câinele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat pe proprietatea 
privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada proprietatii sau posesiei unei suprafete de 
teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor custi, cu respectarea 
prevederilor art. 6 alin. (4) si (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protectia animalelor, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii 
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului 
Internelor si reformei administrative nr. 31/523/2008. 
l) In cazul in care câinele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta 
trebuie sa faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri patrati 
pentru fiecare câine adoptat. 
 
Evidențele obligatorii în adăpostul public pentru cazarea câinilor fără stăpân 

 La sediul adapostului public pentru câinii fara stapan trebuie sa existe o evidenta a 
tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte. 

 In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in 
conditiile legii, trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele date: numarul unic 
de identificare, data si locul capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile 
individuale ale animalului, numarul de câini fara stapan prinsi, revendicati, adoptati, 
mentinuti in adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta 
utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasierea, numarul de 
identificare, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data 
sterilizarii, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective. 

 Registrele speciale in care sunt consemnate datele mentionate anterior, sunt 
gestionate conform procedurilor stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara 
si pentru Siguranta Alimentelor. 

 In plus, la sediile adapostului pentru câinii fara stapan trebuie sa existe si 
urmatoarele evidente: registru consum medicamente, registru imunologic, registru 
consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere si acte de 
dezinfectie. 

 Adapostul public pentru câinii fara stapan trebuie sa respecte prevederile 
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta 
Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru 
siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare 
in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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Registrele mentionate mai sus trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 
ani si trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza 
inspectiile oficiale sau la cererea acestora. 

 
Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân. 
Notificarea deținătorilor 

Concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia de a 
promova adoptia si revendicarea acestora si de a informa constant populația cu privire 
la programul de functionare al adapostului public pentru cazarea câinilor fara stapan, 
asigurand transparența. 

In vederea indeplinirii obligatiei anterioare, concesionarul desfasoara urmatoarele 
activitati: 
a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adapost si in spatiile pentru primirea 
vizitatorilor din incinta adapostului. Panourile de afisaj trebuie sa contina cel putin 
urmatoarele informatii: 
1. data si locul capturarii fiecarui lot de câini, precum si numarul custilor in care câinii 
respectivi sunt cazati; 
2. adresa sediului serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan, adresa 
adapostului public, adresele de e-mail, precum si numerele de telefon de contact; 
3. programul de vizitare a adapostului si programul de revendicare a câinilor fara 
stapan; 
b) crearea de web-site-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit. a); 
c) organizarea periodica de targuri de adoptie a câinilor fara stapan. 

Concesionarul poate încheia parteneriate cu organizatiile de protectie a animalelor 
interesate de promovarea adoptiilor si sterilizarea câinilor. 

In cazul in care câinele fara stapan intrat in adapostul public este identificat printr-
un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, concesionarul are urmatoarele obligatii: 
a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui 
din Registrul de evidenta a câinilor cu stapan; 
b) sa notifice proprietarul câinelui, in termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail 
sau prin alte mijloace, in baza datelor inregistrate in Registrul de evidenta a câinilor cu 
stapan. 
 Proprietarii care constata disparitia câinelui sau care sunt anuntati de concesionar 
ca animalul se afla in custodia lor, au obligatia sa se prezinte la adaposturile publice, sa 
revendice si sa preia câinii pe care îi detin, in termen de maximum 7 zile de la data 
anuntului. 
 In vederea recuperarii câinilor revendicati, proprietarii vor achita contravaloarea 
sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in cuantumul stabilit prin 
Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste. 
 Achitarea sumelor se va face in termenul stabilit prin Hotararea Consiliului Local 
Municipal Targoviste. 

 
Adopția la distanță a câinilor fără stăpân. Prelungirea perioadei de staționare 

în adăpost a câinilor nerevendicați, neadoptați direct și neadoptați la distanță. 
   Începand cu a 8-a zi de stationare a câinilor fara stapan in adapostul public, 

acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din 
strainatate. 

   Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unei declaratii-angajament al 
carei model este prevazut la Anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini. Formularul 
pentru adoptia la distanta poate fi completat si semnat si in format electronic, fara a fi 
necesara prezenta adoptatorilor. 
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   Câinii adoptatii la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de 
evidenta a câinilor cu stapan, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi 
special destinate. 

Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea câinilor 
adoptati prin aceasta procedura, concesionarul are obligatia sa prelungeasca termenul 
de adapostire a câinilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor 
materiale asumate prin declaratia de adoptie la distanta. 

Concesionarul este obligat sa il anunte, in termen de doua zile lucratoare, pe 
adoptatorul la distanta in legatura cu orice situatie care intervine in starea de sanatate a 
câinelui adoptat. 

Persoanele care adopta la distanta câini fara stapan, suporta toate cheltuielile 
necesare pentru mentinerea câinilor in adapost. Plata cheltuielilor de intretinere, cu 
exceptia tratamentelor medicale, se face in avans pentru o perioada de cel putin 30 de 
zile. 

Cheltuielile de intretinere in adapostul public a câinilor fara stapân adoptati la 
distanta sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste. 

La stabilirea sumei privind cheltuielile de intretinere in adapost a câinilor fara 
stapan adoptati la distanta, se vor lua in calcul prin deviz estimativ urmatoarele 
elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, 
utilitati, materiale. 

La stabilirea cheltuielilor de intretinere se vor avea in vedere recomandarile 
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor care publica 
si actualizeaza pe site-ul oficial al institutiei, spre informare, lista costurilor estimative 
pentru hrana uscata, medicamente de uz veterinar si unele materiale, conform 
preturilor de pe piata. 

Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunostinta adoptatorilor la 
distanta de catre concesionar, inainte a acestea sa fie efectuate, decizia de a trata 
câinele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale apartine 
adoptatorului, care trebuie sa si-o exprime in termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta a acesteia, urmand ca adoptatorul la distanta sa achite in termen de 5 zile de 
la finalizarea tratamentelor contravaloarea acestora. 

Concesionarul are obligatia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care 
adopta la distanta, numai pentru intretinerea si, dupa caz, tratarea câinilor adoptati prin 
aceasta procedura. 

Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru o perioada de 
14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta 
sau daca acesta nu comunica decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta 
costurile aferente tratamentelor medicale in termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta a acestora. 

Numarul câinilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat. 
Concesionarul are obligatia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta in limita 

capacitatii de adapostire. 
Pana la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, 

numarul celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile 
disponibile in adapost. 

Pe perioada stationarii in adapost, câinii fara stapan adoptati la distanta pot fi 
preluati oricând de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile prevazute la art. 22 
din H.G. nr. 1059/2013, cu acordul adoptatorului la distanta. 

Concesionarul poate prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare pentru 
câinii care nu au fost revendicati, adoptati sau adoptati la distanta, daca exista spatii 
suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor. 

Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a 
imputernicitului primarului, pentru fiecare câine in parte. 
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G) Eutanasierea câinilor fără stăpân 
Eutanasierea este un act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a 

câinilor. 
Eutanasierea este singura procedura admisa de suprimare a vietii câinilor fara 

stapan. 
Eutanasierea câinilor se efectueaza numai de catre un medic veterinar de libera 

practica, organizat in conditiile legii si se realizeaza conform Ghidului pentru 
eutanasierea animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari. 

Se interzice uciderea câinilor de catre alte persoane decat cele prevazute in 
legislatia in vigoare sau prin alte metode decat eutanasierea. 

Câinii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical efectuat pot 
fi eutanasiati in conditiile prevazute de Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 155/2001, modificata 
si completata. 

In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat, 
acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului. 

Eutanasierea câinilor este efectuata numai de catre medicii veterinari de libera 
practica, organizati in conditiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din 
Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 155/2001, modificata si completata, medici care au 
contractat servicii veterinare pentru activitatile specifice, potrivit prevederilor legale. 

Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor pot fi reprezentate la 
operatiunile de eutanasiere de catre medici veterinari aflati pe listele intocmite de catre 
Colegiul Medicilor Veterinari, pentru fiecare judet in parte si postate pe site-ul web al 
colegiului. 

Eutanasierea câinilor se face conform Ghidului pentru eutanasierea animalelor, 
aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu recomandarile 
Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de 
companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003. 

 
H) Incinerarea cadavrelor conform legislației în vigoare 

Cadavrele câinilor vor fi transportate cu mijloace de transport speciale, destinate 
acestui tip de activitate. 

Incinerarea cadavrelor presupune neutralizarea deșeurilor de origine animală de 
către societăți avizate conform legislației în vigoare. 

Cadavrele câinilor eutanasiati, morti in adapost din alte cauze sau colectate de pe 
strazi, vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare in vigoare, 
interzicandu-se folosirea lor pentru obtinerea de piei, grasimi, carne, faina proteica si 
de alte produse. 

Cadavrele câinilor eutanasiati, morti in adapost din alte cauze sau colectate de pe 
strazi vor fi transportate si eliminate cu respectarea stricta a prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1069 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine 
animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine 
animala) si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si 
pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 
si pentru siguranta alimentalor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare 
necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Concesionarul, dupa castigarea licitatiei, trebuie sa incheie in termen de maxim 
30 zile contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizata sanitar-
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veterinar sau sa detina instalatii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1069/2009. 

 
Controlul activit ății de gestionare a câinilor fără stăpân 
 

În scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor OUG nr. 155/2001, 
modificata si completata, de catre concesionar, reprezentantii Autoritatii Nationale 
Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai directiilor judetene sanitar-
veterinare si pentru siguranta alimentelor, au acces in adaposturi, sali de tratamente, 
spatii de depozitare a cadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte anexe, precum si 
dreptul de a solicita si primi orice documente si de a verifica orice dotari ale serviciilor 
publice si ale adaposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrana, de 
medicamente si de substante dezinfectante. 

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si 
directiile judetene sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, vor elabora 
planuri de control pentru a verifica derularea planurilor de gestiune a populatiei de 
caini fara stapan elaborate si aplicate de catre concesionar. 

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va 
pune la dispozitia consiliilor locale algoritmul de evaluare a fezabilitatii Planului de 
actiune privind programul de gestionare a cainilor fara stapan. 

 
Participarea asociațiilor și fundațiilor pentru protec ția animalelor la acțiunile 

de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau 
adopție a câinilor fără  stăpân 

 
Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor interesate asista la actiunile 

de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie 
a câinilor fara stapan, efectuate de catre concesionar in caza unei solicitari scrise. 

Concesionarul inregistreaza solicitarile asociatiilor si fundatiilor pentru protectia 
animalelor pentru participarea la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, 
vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fara stapan. 

Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care 
participa la examinarea medicala trebuie sa aiba studii de specialitate in acest domeniu. 

Informatiile cu privire la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, 
vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fara stapan se comunica 
asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor inregistrate care au solicitat 
participarea la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si 
revendicare sau adoptie a câinilor fara stapan, prin mijloace electronice si, trebuie 
publicate pe site-urile web ale concesionarului. 

Activitatile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si 
revendicare sau adoptie a câinilor fara stapan se dezfasoara in absenta reprezentantilor 
asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii: 
a) nu exista o solicitare de participare formulata potrivit legislatiei in vigoare de catre 
asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor; 
b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate nu 
s-au prezentat la locul si in intervalul orar in care erau programate actiunile respective. 

Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care 
participa la activitatile de capturate, transport, cazare, deparazitare, vaccinare, 
sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fara stapan au obligatia de a nu perturba 
buna desfasurare a activitatilor respective. 

In cazul in care exista solicitari in ceea ce priveste montarea unui sistem de 
monitorizare video cu redare online, streaming-live, in spatiile de cazare a câinilor din 
adaposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigura pe 
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cheltuiala proprie din punct de vedere materiale achizitionarea, montarea si 
functionarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara 
stapan pot permite acest lucru. 

 
Verific ări, recepții, garanții 
 

Concedentul va verifica permanent prin inspectorii de specialitate, modul de 
efectuare a prestațiilor, confirmând rapoartele zilnice prezentate de concesionar, 
privind cantitatea și calitatea prestației, cantitățile de materiale și substanțe folosite și 
stabilite in baza bonului de lucru eliberat de operator. 

In rapoartele de constatare zilnica, concesionarul va consemna si modul de 
rezolvare a sesizarilor primite de la concedent. 

La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste de catre concesionar situatia de plata in 
baza rapoartelor zilnice intocmite de acesta si confirmate de concedent. Sumele 
rezultate din situatiile de plata lunare vor fi facturate numai dupa confirmarea 
cantitativa si calitativa de catre concedent. Fiecare situatie de plata va fi insotita de 
dovada achizitionarii materialelor utilizate pentru efectuarea prestatiei cu respectarea 
prevederilor OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar de buna desfasurare a 
lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie. 

In cazul câinilor capturati care sunt identificati prin alte mijloace de identificare 
decât microcip, prin care se poate stabili identificarea proprietarului, reprezentantii 
concesionarului au obligatia sa notifice proprietarul in termen de 24 de ore. 

Concesionarul are obligatia de a raporta trimestrial directiilor judetene sanitar-
veterinare si pentru siguranta alimentelor, numarul de câini capturati, revendicati, 
adoptati, adoptati la distanta, mentinuti in adaposturi si eutanasiati. 

Concesionarul, odata cu fiecare reevaluare a numarului de câini fara stapan de pe 
raza teritoriului autoritatii, raporteaza situatia la zi directiilor sanitar-veterinare si 
pentru siguranta alimentelor pe raza carora functioneaza. 

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin 
organele abilitate, in colaborare cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale 
pentru protectia animalelor, monitorizeaza aplicarea HG nr. 1059/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001. 

Pentru efectuarea controalelor privind modul de aplicare a prevederilor HG nr. 
1059/2013, se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane imputernicite, 
potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinare si 
pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Afacerilor Interne. Aceste echipe au 
acces in cladiri, adaposturi si alte locuri unde sunt tinute animale, precum si dreptul de 
a solicita orice informatie si documentele necesare controlului. 

 
CAPITOLUL III.  CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIULU I  

PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR F ĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL 
TÂRGOVI ȘTE 

 
3.1. Condiții tehnice 

  Concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan din Municipiul 
Targoviste va trebui sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu 
respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati. 

  Toata baza tehnico-materiala (teren, cladiri si dotari aferente), masinile 
prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantului, trebuie sa fie 
folosite in exclusivitate pentru activitatea de gestionarea a câinilor fara stapan din 
Municipiul Targoviste. 

      Bunurile utilizate in derularea concesiunii sunt doar: 



19 
 

- bunurile proprii  - bunuri ale concesionarului necesare desfasurarii activitatii, 
achizitionate inainte sau dupa incheierea contractului si pana la incheierea acestuia.  
 
3.2.  Obiective de exploatare 

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul pentru gestionarea câinilor fara 
stapan din Municipiul Targoviste, sunt urmatoarele: 
a) satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatii locale; 
b) continuitatea serviciului; 
c) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta pentru serviciile 
prestate; 
d) dezvoltarea si modernizarea infrastucturii adapostului / bazei de gestionare a 
câinilor fara stapan; 
e) protectia si conservarea mediului natural; 
f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate 
publica; 
g) imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor; 
h) dezvoltarea durabila a serviciilor; 
i) protectia animalelor, cu evidentierea masurilor de protectie pe etape de dezvoltare, 
in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 
 
3.3.  Cantități de lucru 

Concesionarul va captura câinii fara stapan de pe domeniul public si privat al 
municipiului Targoviste (strazi, alei, parcuri, maluri de apa, etc.) din apropierea 
institutiilor publice, unitatilor de invatamant, etc. 

Tarife maxime ce pot fi ofertate în funcție de activitățile ce vor fi prestate 
de concesionar sunt redate în tabelul de mai jos (tabelul A). Operațiunile se vor 
măsura în UM/Cap animal. 

 
Tabelul A 

Denumirea prestaŃiei U.M. Tarif maxim  
acceptat  

lei/U.M. fără  
TVA 

Tarif ofertat 
lei/U.M. fără 

TVA 

Capturare câine Buc. 35  
Între Ńinere câine în adăpost 
TALIE MIC Ă 

Buc. 3  

Între Ńinere câine în adăpost 
TALIE MEDIE 

Buc. 3,5  

Între Ńinere câine în adăpost 
TALIE MARE 

Buc. 3,5  

Revendicare câine Buc. 58  
Vaccine antirabic câine Buc. 8,5  
Sterilizare femelă Buc. 55  
Castrare mascul Buc. 42  
Microcipare  Buc. 16  
Tratament deparazitare 
extern 

Buc. 5  

 
 
 
 



20 
 

3.4. Programul prestaŃiei 
Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se va desfăşura permanent, 24 de 

ore din 24 de ore. 
Programul prestaŃiilor se va stabili de concesionar, astfel încât acesta să conducă la 

reducerea numărului câinilor fără stăpân. 
Accesul publicului în adăpost este permis conform prevederilor Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
municipiul Târgoviște. 

AcŃiunile de capturare, cazare, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare, 
adopŃie se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitare - veterinare 
referitoare la protecŃia animalelor, iar la acestea vor participa şi reprezentanŃi ai 
asociaŃiilor şi fundaŃiilor pentru protecŃia animalelor. 

În caz de forŃă majoră ( prezenŃa unor exemplare agresive sau apariŃia în număr 
mare, nejustificată – transport din alte localităŃi ) se va interveni imediat. 
 Concesionarul va acŃiona imediat pentru rezolvarea sesizărilor scrise primite de la 
persoane fizice şi juridice. 
 
3.5. Dotări cu personal-utilaje 
 
 Concesionarul îşi va dimensiona baza materială (terenul, clădirile cu dotările 
aferente), personalul, parcul de autospeciale şi necesarul echipamentelor pentru 
capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, în funcŃie de numărul estimat al câinilor 
fără stăpân, având în vedere suprafeŃele domeniului public şi privat al municipiului 
Târgoviște. De asemenea se va avea în vedere asigurarea condiŃiilor optime privind 
activitatea pe care o gestionează. 
 Concesionarul va asigura desfăşurarea acŃiunilor sanitar veterinare cu cel puŃin un 
medic veterinar posesor de atestat de liberă practică eliberat de autoritatea competentă. 
 Concesionarul este obligat să deŃină minim un autovehicul amenajat special şi 
autorizat în condiŃiile legii pentru transportul câinilor capturaŃi.  
 Concesionarul va amenaja şi autoriza, pe cheltuiala sa, adăpostul/centrul de 
gestionare a câinilor fără stăpân cu respectarea cerinŃelor sanitare veterinare, pentru o 
capacitate minimă de 500 de capete. 
 
3.6.  Tehnologii 
 Concesionarul va prezenta în documentaŃia de ofertă concepŃia proprie privind 
modalitatea de organizare şi funcŃionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, modalitatea de transport al câinilor fără stăpân, cu referire la autovehiculele din 
dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităŃile 
oferite, etc. 
 Concesionarul va prezenta planul de monitorizare şi dispecerizare a activităŃilor. 
 Concesionarul va asigura pe toată durata contractului de concesiune o persoană de 
contact care va primi şi înregistra toate sesizările cu privire la activităŃile desfăşurate în 
cadrul serviciului, va transmite aceste sesizări echipelor de capturare, va urmări 
soluŃionarea lor şi va oferi orice alte informaŃii publice cu privire la serviciul pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân. 
 
3.7.   Obiective de ordin economic 
 Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân va urmări să realizeze un raport 
calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între 
riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 
 Structura şi nivelul tarifelor practicate prezentate în ofertă vor reflecta costul 
efectiv al prestaŃiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. 
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 InvestiŃiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân care se realizează din fonduri proprii ale 
concesionarului rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului de 
concesionare, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel şi se vor amortiza 
de către acesta pe durata contractului. In contractul de concesionare se va preciza 
modul de repartiŃie a bunurilor realizate la încetarea din orice cauză a contractului. 
 InvestiŃiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului rămân în 
proprietatea acestuia pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la 
încheierea acestuia. În contractul de concesionare se va menŃiona modul de repartiŃie a 
acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia. Programul de investiŃii poate 
cuprinde: 
� modernizarea şi reabilitarea bazei materiale în care se desfăşoară activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 
� dotarea cu maşini, utilaje şi echipamente conform legislaŃiei în vigoare, normelor de 
mediu şi normelor Uniunii Europene; 
� asigurarea condiŃiilor de cazare (încăperi, cuşti, grătare, etc.); 
� reamenajarea şi înfrumuseŃarea zonei în care se află adăpostul pentru cazarea câinilor 
fără stăpân; 
� lucrări suplimentare de investiŃii precum şi dotări suplimentare propuse de 
concesionar; 
  Oferta trebuie să conŃină detaliat toate condiŃiile din prezentul caiet de sarcini, 
precum şi alte obligaŃii pe care ofertantul şi le asumă în cazul în care va câştiga 
licitaŃia, precum şi date tehnice şi financiare (de exemplu): 
� standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiŃii; 
� standardele de calitate şi indicatorii de performanŃă a serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân ce urmează a fi prestat; 
� preŃurile şi/sau tarifele pe care şi le propune să le practice, cu respectarea legislaŃiei 
în domeniu; 
 Concedentul nu se angajează să garanteze creditele luate de concesionar şi nu va 
participa cu surse de finanŃare la investiŃiile ce vor fi realizate de concesionar. 
InvestiŃiile străine în serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân beneficiază de 
toate facilităŃile legale în vigoare. 
 Programele de investiŃii vor fi realizate în primii 2 ani şi reactualizate dacă este 
cazul de comun acord cu concedentul în funcŃie de planurile de dezvoltare urbanistice 
ulterioare. 
 
3.8.  Obiective de mediu şi sanitar veterinare 
 Pe perioada derulării contractului, se vor respecta condiŃiile impuse de legislaŃia 
de mediu. 
 Pe perioada derulării contractului se vor respecta condiŃiile impuse de avizul de 
mediu, dacă este cazul. 
 Pe toată durata derulării contractului, concesionarul va implementa condiŃionările 
ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităŃile de sanitar-veterinare 
competente, conform unor programe de conformare la cerinŃele sanitar-veterinare. 

 
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGA łIILE P ĂRłILOR 

 
4.1. Drepturile şi obligaŃiile concedentului 
4.1.1. Drepturile concedentului 
 AutorităŃile administraŃiei publice locale au în raport cu concesionarul următoarele 
drepturi: 
a)  de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
dotărilor existente, cu consultarea concesionarului; 
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b) de a corela cu programele de dezvoltare economic – social a localităŃilor şi de 
amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiŃii în scopul realizării acestora 
într-o concepŃie unitară; 
c) de a inspecta bunurile şi activităŃile din cadrul serviciului public concesionat, de a 
verifica stadiul de realizare a investiŃiilor, precum şi modul în care este satisfăcut 
interesul public; 
d) de a verifica respectarea obligaŃiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă 
a concesionarului şi în condiŃiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini; 
e) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările 
preŃurilor şi tarifelor propuse de concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân, cu respectarea legislaŃiei specifice în domeniu; 
f) să sancŃioneze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de 
performanŃă şi parametrii de eficienŃă la care s-a angajat prin contractul de delegare a 
gestiunii, cu excepŃia situaŃiilor care nu se datorează acestuia; 
g) să urmărească, să monitorizeze şi să controleze concesionarul serviciului cu privire 
la modul de gestionare şi realizare a serviciului concesionat; 
h) funcŃie de calitatea serviciului prestat, concedentul îşi rezervă dreptul de a refuza la 
plată contravaloarea serviciilor executate; 
i) de a rezilia contractul, în condiŃiile legii, în cazul în care concesionarul nu respectă 
obligaŃiile asumate prin contractul de concesiune. 
 
4.1.2. ObligaŃiile concedentului 
(1) AutorităŃile administraŃiei publice locale au următoarele obligaŃii:  
a) să asigure un mediu de afaceri concurenŃial şi transparent şi să asigure un tratament 
egal tuturor operatorilor economici; 
b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaŃiile publice privind pregătirea 
ofertelor şi participarea la licitaŃie; 
c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării 
procedurilor de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; 
d) să aducă la cunoştinŃa publică, în condiŃiile legii, hotărârile şi dispoziŃiile al căror 
obiect îl constituie serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân; 
e) să atribuie contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân; 
f) să respecte şi să îndeplinească obligaŃiile asumate prin contractul de delegare a 
gestiunii; 
g) să achite contravaloarea prestaŃiilor efectuate de concesionar, conform clauzelor 
contractuale; 
h) să păstreze confidenŃialitatea, în condiŃiile legii, a informaŃiilor cu privire la 
activitatea concesionarului, altele decât cele publice. 
 
4.2. Drepturile si obligaŃiile concesionarului 
 Drepturile concesionarului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân se 
înscriu în contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menŃinerea 
echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestuia. 
 Concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, indiferent de 
forma de organizare şi/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate 
contractantă şi are obligaŃia de a efectua achiziŃii publice potrivit reglementărilor legale 
în vigoare. 
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4.2.1. Drepturile concesionarului 
 Concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele 
drepturi: 
a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităŃile şi 
serviciul public care face obiectul contractului de concesiune; 
b) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităŃii şi calităŃii 
acestora atât de la persoanele fizice cât şi de la autoritatea locală; 
c) să iniŃieze modificare şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării 
reglementărilor şi/sau condiŃiilor tehnico – economice care au stat la baza încheierii 
acestuia; 
d) să aplice tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Târgoviște, conform 
legislaŃiei în vigoare; 
e) să propună Consiliul Local al municipiului Târgoviște ajustarea şi modificarea 
periodică a preŃurilor şi a tarifelor, în funcŃie de influenŃele intervenite în costurile de 
operare; 
f) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activităŃii cu toŃi utilizatorii; 
g) să sisteze prestarea serviciului către utilizatori, alŃii decât Consiliul Local al 
municipiului Târgoviște, care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv 
majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării 
termenului de plată cu înştiinŃarea acestora în cel mult 15 zile. Reluarea prestării 
serviciului se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plătii, 
cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării prestării, fiind suportate de utilizator 
altul decât Consiliul Local al municipiului Târgoviște. 
 
4.2.2. ObligaŃiile concesionarului 
 
 Concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are faŃă de 
utilizatori următoarele obligaŃii: 
a) să obŃină de la autorităŃile competente avizele, acordurile şi autorizaŃiile necesare 
prestării serviciului şi activităŃii concesionate; 
b) să respecte angajamentele asumate prin contractul de concesiune; 
c) să presteze servicii de calitate utilizatorilor cu care a încheiat contracte de prestare a 
serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract; 
d) să deservească toŃi utilizatorii din aria de acoperire; 
e) să respecte indicatorii de performanŃă stabiliŃi de Consiliul Local al municipiului 
Târgoviște în caietul de sarcini sau în contractul de delegare a gestiunii; 
f) să furnizeze Consiliul Local al municipiului Târgoviște informaŃiile solicitate şi să 
asigure accesul la toate informaŃiile necesare verificării şi evaluării funcŃionării şi 
dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii 
şi prevederile legale în vigoare; 
g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la 
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenŃiale 
prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziŃiile publice de lucrări, bunuri şi 
servicii; 
h) să efectueze serviciul concesionat conform caietului de sarcini, în condiŃii de 
calitate şi eficienŃă; 
i) să fundamenteze şi să supună aprobării Consiliului Local al municipiului 
Târgoviște tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul concesionat; 
j)  să nu subconcesioneze bunurile şi serviciile care fac obiectul concesiunii; 
k) să fundamenteze necesarul de fonduri pentru investiŃii din surse proprii; 
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l) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul de forŃă 
majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea activităŃii în condiŃiile 
stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent, dar nu mai mult de 
90 de zile; 
m) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităŃii şi măsurile ce se 
impun pentru asigurarea continuităŃii activităŃii; 
n) să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaŃia tehnico – 
economică referitoare la serviciul prestat; 
o) să realizeze investiŃii, conform angajamentelor asumate, anexă la contract; 
p) să respecte condiŃiile impuse de natura bunurilor, activităŃilor sau serviciului public 
( protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiŃii de siguranŃă în 
exploatare, protecŃia mediului, protecŃia muncii, condiŃii privind folosirea şi protejarea 
patrimoniului etc.); 
q) în cazul în care concesionarul sesizează existenŃa sau posibilitatea existenŃei unei 
cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului public, va notifica 
de îndată acest fapt autorităŃii publice în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea continuităŃii activităŃii serviciului public; 
r)  să menŃină, după caz, un număr de minim 10 angajaŃi, conform politicii de 
menŃinere, recalificare şi protecŃie socială; 
s) să asigure finanŃarea pregătirii şi perfecŃionării profesionale a propriilor salariaŃi; 
t) să Ńină un registru special vizat de medicul veterinar şi care va conŃine: data 
capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, 
numărul de câini prinşi, revendicaŃi, adoptaŃi, eutanasiaŃi, substanŃa utilizată şi numele 
persoanei care realizează eutanasierea, numărul de tatuaj, numărul fişei de adopŃie, 
data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăŃile de 
incinerare, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective; 
u) să permită accesul reprezentanŃilor asociaŃiilor, organizaŃiilor şi societăŃilor de 
protecŃie a animalelor la operaŃiile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, 
adopŃie şi eutanasiere, în cazul în care aceştia o solicită, dar pe baza unui program orar 
prestabilit; 
v) să comunice trimestrial sau când se cere la direcŃia sanitar veterinară judeŃeană, 
primăriei municipiului şi prefecturii numărul de câini capturaŃi, revendicaŃi, adoptaŃi 
adoptaŃi la distanŃă, menŃinuŃi în adăpost şi/sau eutanasiaŃi;  
w) să raporteze, odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân de pe raza 
teritoriului la direcŃia sanitar veterinară judeŃeană şi autorităŃii publice locale; 
x) să prezinte trimestrial în Consiliul Local informare scrisă privind modul de 
gestionare a serviciului public; 
y) să respecte normele de protecŃia muncii, PSI şi să ia măsurile necesare privind 
igiena şi siguranŃa la locul de muncă; 
z) să respecte condiŃiile de mediu conform legislaŃiei în vigoare pe toată durata 
concesiunii; 
aa) să respecte condiŃiile igienico-sanitare în conformitate cu normele de igienă şi 
sănătate publică; 
bb) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcŃionare al serviciului; 
cc)   să obŃină de la autorităŃile competente autorizaŃiile de operare; 
dd) să efectueze întreŃinerea şi reparaŃiile curente atât ale clădirii cât şi ale maşinilor şi 
utilajelor cu care îşi desfăşoară activitatea, încât să menŃină funcŃionalitatea 
permanentă a acestora; 
ee)   Concesionarul va plăti impozitele aferente conform legislaŃiei in vigoare; 
ff)    să respecte condiŃiile impuse de natura bunurilor (materialele cu regim special, 
medicamentele etc.) în conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare; 
gg) să asigure permanenŃa serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; 
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hh) să predea la încetarea sau rezilierea din orice motiv a contractului de concesiune 
toate documentele arhivate care au stat la baza prestaŃiilor efectuate pe parcursul 
contractului şi a evidenŃelor ( registre ) întocmite în conformitate cu prevederile legale 
în domeniu. 
 

CAPITOLUL V. FINAN łAREA SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA 
CÂINILOR F ĂRĂ STĂPÂN 

 
 FinanŃarea şi realizarea investiŃiilor aferente serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân se fac cu respectarea legislaŃiei în vigoare privind iniŃierea, fundamentarea, 
promovarea şi aprobarea investiŃiilor, a legislaŃiei privind achiziŃiile publice de lucrări, 
bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziŃiilor legale referitoare la calitatea şi 
disciplina în construcŃii, urbanism şi amenajarea teritoriului. 
FinanŃarea lucrărilor de investiŃii se asigură din următoarele surse: 
a) venituri proprii ale Concesionarului; 
b) credite bancare, interne sau externe; 
c) fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene; 
d) taxe speciale instituite în condiŃiile legii; 
e) donaŃii, sponsorizări; 
f) alte surse constituite potrivit legii. 
 

CAPITOLUL VI. DURATA CONCESIUNII 
 

 Durata pentru care se încheie contractul de concesionare a serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Târgoviște este de 5 ani cu drept de 
prelungire pe încă jumătate din perioadă cu acordul părŃilor, în condiŃiile legii. 
 În cazul în care concedentul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea 
acestuia, va anunŃa în scris concesionarul cu cel puŃin 6 luni înainte de expirarea 
termenului contractual şi va demara procedura de încredinŃare a serviciului public de 
gestionare a animalelor fără stăpân conform procedurilor legale. 
Pe toată durata contractului de concesiune este interzisă concesionarului 
subconcesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
 

CAPITOLUL VIII. SANCTIUNI 
 

       Pentru încălcări ale obligaŃiilor stabilite prin contractul de concesiune şi prin 
caietul de sarcini, concesionarul va fi sancŃionat după cum urmează: 
a) Neefectuarea capturării câinilor fără stăpân ca urmare a solicitărilor primite în 
termen de maximum 48 de ore de la data comunicării acestora,  se sancŃionează cu 5% 
din contravaloarea prestaŃiei executată de la data comunicării şi până la executarea 
efectivă a solicitării; 
b) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de o lună de zile a mai mult de 10 solicitări 
ale concedentului, atrage desfiinŃarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară 
punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităŃi prealabile; 
c) Nerespectarea condiŃiilor sanitar veterinare impuse de legislaŃia în domeniu, atrage 
după sine sancŃiuni din partea concedentului în temeiul legislaŃiei specifice. Repetarea 
de cel puŃin 10 ori a abaterilor de la normele sanitar veterinare pe parcursul a trei luni 
de zile, duce la sancŃionarea cu 10% din valoarea prestaŃiei cumulate pe cele trei luni. 
 
CAPITOLUL IX. CUANTUMUL GARAN łIILOR ŞI PLĂłILOR DATORATE 

DE OPERATOR 
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(1) Întrucât valoarea estimată a contractului pentru primul an este de 259.000 lei se 
percepe o garanŃie de participare la licitaŃie de 5.000 lei, garanŃie ce va fi valabilă pe 
toată durata ofertei şi se va restitui după încheierea procedurii de atribuire. 
(2) DocumentaŃia va fi publicată pe SEAP si se poate procura de la sediul Primăriei 
municipiului Târgoviște, gratuit, în format electronic. Cu ocazia licitaŃiei trebuie făcută 
dovada de plata a garanŃiei de participare. 
 

CAPITOLUL X. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA/REZILI EREA 
CONTRACTULUI 

 
 Contractul de concesiune încetează în următoarele situaŃii:  
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părŃile nu convin, 
în scris, prelungirea acestuia în condiŃiile legii;  
b) în cazul în care interesul naŃional sau local o impune, prin denunŃarea unilaterală de 
către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;  
c) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, 
cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;  
d) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu 
plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;  
e) la dispariŃia, dintr-o cauză de forŃă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităŃii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunŃare, fără plata 
unei despăgubiri;  
f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care 
se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se 
va întocmi o documentaŃie tehnico-economică în care se va stabili preŃul 
răscumpărării. În această situaŃie de încetare a concesiunii nu se percep daune;  
g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor 
şi condiŃiilor reglementate de lege.  
(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul, în condiŃiile în care acesta nu este 
mulŃumit de prestarea serviciului de către concesionar, cu o notificare în acest sens. 
Notificarea trebuie comunicată cu cel puŃin 60 zile înainte.  
 (3) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost 
utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate de comun acord de 
cele două părŃi.  
 Concedentul îşi rezerva dreptul de a denunŃa unilateral contractul de concesiune in 
cel mult 30 de zile de la apariŃia unor circumstanŃe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii   
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. În acest caz, 
concesionarul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită pana la data denunŃării unilaterale a contractului. 
      In cazul încetării contractului de concesiune ca urmare a nerespectării obligaŃiilor 
contractuale de către concesionar, despăgubirile se stabilesc astfel: contravaloarea 
prejudiciului cauzat la care se adăugă 30% din valoarea anuala a contractului. 
 Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi 
da dreptul părŃii lezate de a cere rezilierea contractului de concesiune si de a pretinde 
plata de daune-interese. 
 Rezilierea operează de prim drept după notificarea acestei intenŃii, după expirarea 
unei perioade de 30 de zile de la primirea notificării cu indicarea cauzelor dacă acestea 
nu au fost remediate, fără intervenŃia instanŃei judecătoreşti. 
 
 

CAPITOLUL XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
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(1) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor 
suferite de Strategia autorităŃilor administraŃiei publice locale privind serviciul public 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân, strategie aprobată de direcŃia de sănătate şi de 
agenŃia de protecŃie a mediului. 
(2) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu concesionarul 
contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilităŃii 
concesionarului serviciului de a se adapta noilor condiŃii de calitate sau cantitate a 
serviciului. 
(3) In cazul în care autoritatea administraŃiei publice locale doreşte executarea unor 
alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate 
potrivit normelor legale de încredinŃare a serviciilor. 
(4) Orice modificare a contractului se face prin act adiŃional cu acordul ambelor părŃi. 
 
 
 

CAPITOLUL XII. DISPOZITII FINALE  
 
 Prevederile prezentului caiet de sarcini se reactualizează şi completează automat 
cu prevederile legislative naŃionale şi comunitare apărute după aprobarea acestuia în 
Consiliul local al municipiului Târgoviște, până în momentul rezilierii sau terminării 
contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
 CondiŃiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea 
licitaŃiei privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
 
                 
 
 
 
                                                                               VIZAT DE LEGALITATE, 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,     
           jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea   


