ROMANIA
JUDETUL GALAT!
MUNICIPIUL TECUCJ
HOTARAREA NR..21
DIN___________

Privind: aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea câinilor fãrä stãpãn pentru
anul 2017 din municipiul Tecuci
Initiator: Cätälin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Ga1ai;
Numär de Inregistrare i data depunerii proiectului: 947/O3 02 £o/
//1'4& In
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit in edintä

data de OC. 2. 2ro/-7Având In vedere:
- expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr 95 /fZ 103. 02
• - raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, inregistrat
sub nr. 3Y/i°/0 O2Cf7L
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1' /
- adresa Soc. Zooland Tec SRL Tecuci nr. 291 / 02.02.2017 Inregistratä la U.A.T.Municipiul Tecuci cu nr. 3885/PJ/ 02.02.2017.
- art. 1 1, din H.G. nr. 1059/20 13 privind normele metodologice de aplicare a Ordonantei
de Urgenä a Guvemului nr. 155 / 2001;
- art. 36 alin 6 lit.a.pct. 16, pct. 19, si alin 2 lit d. din Legea 215/2001 privind
administratia publicä localä, republicatä, cu modificärile §i completärile ulterioare;
In baza prevederilor:
-Art.45, alin 1 i art. 115 alini, lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publicä localà,
republicatà, cu modificàrile i completàrile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.!. Se aprobä Planul de actiune pentru gestionarea câinilor farä stäpân pentru anul 2017
din municipiul Tecuci , conform anexei nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotArâre.
Art.2. Prezenta hotärâre va intra In vigoare Incepând cu data aprobärii acesteia.
Art.3. Prezenta hotàrâre va fi adusä la Indeplinire prin grija Prirnarului Municipiului Tecuci.
Art.4. Prezenta hotärâre va fi adusà la cunotinta celor interesati prin grija secretarului
Municipiului Tecuci.
PRESEDINTE
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SECRETAR.
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Privind: aprobarea Planulni de actiune pentru gestionarea cãinilor fãrã stãpân pentru
anul 2017 din municipiul Tecuci
Potrivit prevederilor art. 11 din H.G. nr.1059/2013, privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 155 / 2001- programul de gestionare a câiniior farä
•täpâfl-, serviciul specializat/ operatorul serviciuiui specializat pentru gestionarea câiniior
frà stäpân trebuie sã elaboreze planul de actiune pentru gestionarea câinilorfàrä stàpân.
Având In vedere faptul Ca organizarea s,i ftinctionarea serviciului de ecarisaj este de
competena exclusivä a autoritAtilor administratiei publice locale;
Având in vedere faptul cä structura planului de actiune prezentat de Soc Zooland Tec
sri Tecuci respectä prevederile aim 2), art. 11, din HG 1059/2013;
Consideräm cä sunt Indeplinite conditiile legale fapt pentru care supuspre dezbatere
i aprobare prezentul proiect de hotärâre.
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Cätälin Constantin Hurdubae
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Privind: aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea câinilor fãrá stápân pentru
anul 2017 din municipiul Tecuci
Având In vedere prevederile art. 11, din H.G. nr. 1059 care stabilete , citez: (1) Serviciile
specializate pentru gestionarea cainilorfara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru
gestionarea cainilorfara stapan au obligatia Ca, in termen de cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a
prezentelor norme metodologice, safaca o evaluare a numarului de cainifara stapan aflatipe raza unitatii
administrativ-teriioriale undefunctioneaza si sa intocmeasca unpian de actiunepentru gestionarea
acestora.
(2) Planul de actiuneprevazut la aim. (1) trebuie sa contina celputin urmatoarele elemente:
a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafata si numar de locuitori;
b) evaluarea numarului de cainifara stapan sterilizati si nesterilizati de pe raza teritoriului,
c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numarul mUloacelor de transport si capacitatea
acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea de cazare alocatapentru cainii adoptati la distanta;
d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru
capturare, personal pentru ingrjire;
e) prezentarea actiunilor care vorfi intreprinse;
J) planficarea actiunilor, respectiv grajIcul anual al actiunilor, defalcatpe luni;
g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de cainifara stapan,
h) termene precise pentru aplicarea masurilor;
i) termene pentru reevaluarea numarului de cainifara stapan de pe raza teritoriului care trebuie efectuata
semestrial.

Planul de actiune prezentat de soc. Zooland Tee sri Tecuci respectä structura stabilitä prin
prevederile legale mai sus menionate.
Consideräm cA sunt Indeplinite conditiile legale spre a fi supuse dezbaterii si aprobärii
Consiiiului Local Tecuci tarifele mentionate In anexa nr. 1 la prezenta hotärâre.
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ZOOLAND TEC SRL
J17/384/2013
CUI 31434190

Strada Cuza Voda nr. 104A
Mail: zooland@mlmicipiulteCUCLro
Tel/Fax: 0731.777.556 /0372001573

Municipiul Tecud
Judetul Galati

Catre, Primaria Municipiulul Tecuci,
In atentia d-Iui Primar, Catalin Constantin HURDUBAE
Spre stiinta : Serviciul Monitorizare

Privind: Planul de actiune privind gestionarea cainilor fara stapan din
municipiul Tecuci pentru anul 2017

Prin prezenta va supunem aprobarii ,,PIanuI de actiune privind gestionarea
cainilor fara stapan din municipiul Tecuci pentru anul 2017".
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Strada Cuza Voda nr.iO1A
Mail: zoolandmunicipiultecuCi.r0

Municipiul Tecuci
Judetul Galati

Tel/Fax: 0731.777.556/0372001573

Plan de actiune
privind gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Tecuci
pentru anul 2017
Prezentul plan a fost elaborat in baza prevederilor art.11 din H.G. nr.1059/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programulul de gestiune
a cainilor fara stapan.
1.

Prezentarea teritoriului municipiulul Tecuci (suprafata/nr. locuitori):

Municipiul Tecuci are o suprafaa totalg de 8676 ha, pe care se aflà amplasate 14.500 locuinle,
din care 507 In proprietate public i 13.993 locuinte din fonduri private. Suprafaa locuibilg este de
567.213 mp din care In proprietate publicg 14.410 mp i 552.803 mp suprafata locuibilã din fonduri
private. In ceea ce privete lungimea strziIor din municipiul Tecuci, aceasta este de 117 km din care
56 km reprezint5 stràzi oreneti modernizate. Reeaua de canalizare are o lungime de 72 km, de
distributie a apei potabile este de 81,1 km, iar cea de distribuie a gazelor naturale este de 66,7 km.
2.

Evaluarea numarului de caini fara stapansterIizati si nesterlizati de pe raza municiiului Tecuci:

La inceputul anului 2016 s-a estimat un numar de aproximativ 1210 caini fara stapan, dintre care
aproximativ 30 sterlizati.
3.

Prezentarea resurselor materiale necesare(mijloace de transport si capacitatea acestora,
capacitatea totala de cazare in adapostul pentru caini fara stapan din municipiul Tecuci,
capacitatea totala alocata pentru adoptia de la distanta):

- Mijloace de transport: un mijioc de transport animale VW Crafter versiunea cu autosasiu,
dotata cu caroserie din profile de aluminiu, in interiorul careia sunt prevazute 8 custi din
plasa metalica.
- Capacitatea totala de cazare in Adapostul de caini fara stapan din str, Regele Ferdinand nr.7A
este de 120 boxe x 4 caini pe boxa insemnand 480 locuri.
4.

Prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv, personal pentru transport, personal pentru
capturare, personal pentru ingrijire:

-

Personalul care deserveste activitatea in cadrul Serviciului de gestionare si protectia
animalelor fara stapan, animalelor pierdute sau abandonate si de neutralizare a deseurilor
animaliere din municipiul Tecuci are urmatoarea structura:
A) Personal pentru transport: un sofer pentru autospeciala VW Crafter

B) Personalul de capturare: doi prinzatori caini, conform contractului de prestari servicii:
- Un medic veterinar de libera practica(Cod CAEN- 7500) in baza contractului numarul 2677 din
20.10.2015;
-

Trei asisteriti veterinari;

Trei ingrijitori animale care asigura cazarea cainilor in adapost.

-

5. Prezentarea actiunilor ce vor fi intreprinse:
A) Capturarea si strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public se va desfasura cu
respectarea prevederilor din anexa nr.2 - conform O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea
programulul de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Regulamentului.
B) Ingrijirea cainilor, deparazitarea si vaccinarea, sterlizarea , cazarea si evidenta br,
promovarea adoptiilor, campanii de informare si educare a populatiei.
C) Tratarea cainilor de afectiuni minore si incercarea de recuperare a acestora, in vederea
incredintaril spre adoptie.
D) Promovarea adoptillor la distanta prin intermediul mass-medie locale,e-mail,
impartirea de pliante, afisaj la sediul adapostului si pe raza municipiului Tecuci.
E) Organizarea a minim doua targuri de adoptii;
F) Promovarea unor actiuni de parteneriat cu O.N.G.-uri de protectia animalelor, pentru
efectuarea de adoptii internationale.
G) Eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronic si incurabil se va face doar cu
respectarea art.5 alin.1 din O.U.G. nr.155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
H) Adoptarea deciziilor de eutanasiere a cainilor fara stapan care nu au fost revendicati,
adoptati, adoptati la distanta, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la
cazarea acestora, se vor face prin compeltarea de catre imputernicitul primarului a unui
formular special.
l)ln coformitate cu art.28 din HG nr.1059/2013 ,pentru cainii care in perioada celor 14
zile lucratoare flu au fost revendicati,adoptati sau adoptati la distanta se poate prelungi
termenul de cazare peste cele 14 zile ,daca exista spatiu suficient de cazare si resurse
financiare pefltru intretinerea Ior,printr-o" Decizie" a imputernicitului primarului.
J) Eutanasierea cainibor dupa expirarea celor 14 zile lucratoare se va face de catre
personalul calificat cu care exista contract de prestari servicii, cu respectarea prevederilor
din anexa 3 din O.U.G. nr. 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
K) Informarea consiliului local cu privire la msurile luate pentru indeplinirea, de catre
persoanele fizice si juridice, asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor, a
obligatiilor prevazute de art.39 alin 1 fin H.G. fir. 1059/2013, potrivit carora persoanele
fizice si juridice, asociatiile si fundatiile pentru protectia animalebor, trebuie sa procedeze
la sterlizarea cainilor detinuti.
6.

Planificarea actiunilor, respectiv graficul anual al actiunilor, defalcat pe luni:
Numar caini capturati
Luna
Nr. crt.
74
lanuarie
1
2

Februarie

84

3

Martie

110

4

Aprilie

107

5

Mai

112

6

lunie

97

7

lulie

92

8

August

60

9

Septembrie

140

10

Octombrie

150

11

Noiembrie

126

12

Decembrie

58

Total caini capturati

1210

b)Numarul cainilor care vor fi eutanasiati depinde de numarul adoptillor si a adoptiilor la distanta,
conform normelor legale.
7. Hartile detaliate ale teritoriilor cu distribuirea popultiei de caini fara stapan
—+;anm el awnhinrAnnr HP rini

stint orezentate in tabelul de mai jos:
Nr. caini

Surafata

Nr. crt

Cartier

1

Gheorghe Petracu (7 Noiembrie)

115

2

Zona Industriala

135

3

Nicolae Balcescu

215

4

Tecuciul Nou(Satu Nou)

220

5

CFR (Gara de Sud)

90

6

8 Colturi (denumire veche)

120

7

Criviteni

100

8

Cernicari

75

9

La Aviatie (dupa calea ferata Gara de Nord)

50

10

Cuza VodS

90

11

TOTAL

-

1210

8.676 ha

In anexa la prezentul plan se prezinta impartirea pe cartiere a municipiului Tecuci

Si

distribuirea corespcunzatoare a numarului de caini.
8. Termene precise pentru aplicarea masurilor:

a) Termenele de aplicare a masurilor
- 30 Ale pentru activitatea de capturare;
-

14 zile lucratoare, revendicari, adoptii si adoptii la distanta;

14 zile lucratoare pentru eutanasiere.
b) Verificarea indeplinirii activitatilor, precum si modul in care acestea au fost realizate se va
face lunar sau ori de cate ori situatia impune.
c) Organizarea targurilor pentru adoptii va avea bc astfel: 28-29 iulie si 22-23 septembrie.

-

Responsabilitatea modului de indeplinire a activitatilor apartin Serviciubui Public de
Expboatare a Patrimoniului Municipiului Tecuci.
9. Termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului:

Reevaluarea numarubui de caini fara stapan de pe raza municipiului Tecuci, se va efectua
semestrial, ocazie cu care modificanibe aparute vor fi comunicate Directiel Sanitare Veterinare si
de Siguranta Alimentelor Galati.
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