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HOTARÂREA NR. 59/2020 

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  

a actele aditionale de modificare a Statutului si a Actului constitutiv a asociatiei, 

a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan  

şi a platii cuantumului cotizaţiei comunei Santamaria-Orlea la aceasta asociatie 

 

                Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 30.06.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 60/2020 si Referatul de aprobare nr. 60/21.07.2020  intocmit 

de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a actele aditionale de 

modificare a Statutului si a Actului constitutiv a asociatiei, a contractului cadru de delegare a gestiunii 

serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan şi a platii cuantumului cotizaţiei comunei 

Santamaria-Orlea la aceasta asociatie;  

 Avand in vedere raportul nr. 60/23.07.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea;           

Luand in considerare: 

-avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura 

inregistrat in registrul special sub nr. 55/30.07.2020; 

-avizul comisiei pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, 

munca si protectie sociala inregistrat in registrul special sub nr. 59/30.07.2020; 

- hotărârea Consiliului local nr. 88/2016 privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân din comuna Santamaria-Orlea;  

- hotărârea Consiliului local nr. 89/2016 privind aprobarea delegării gestionării  Serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Santamaria-Orlea, către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;    

- Hotararile Adunarii generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân”, nr. 3, 4. 5 si 8 aprobate in cadrul sedintei extraordinare din data de 

24.02.2020;  

- art.21 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân”;    

    În baza prevederilor O.U.G nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G nr.71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G nr.155/2001, ale anexei 2, cap. II, pct. 1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. s), art.139 alin. (1), alin. (3), 

coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 

198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

  

H O T A R A S T E : 
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  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aproba Actul  adițional la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aproba Actul  adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 

județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă contractul cadru, actualizat, de delegare a gestiunii serviciului pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art.5 Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6 (1) Se aproba plata cotizatiei comunei Santamaria-Orlea la ADI ,,Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân”pentru anul 2020, in cuantum de 11 lei/locuitor/an, ce se va suporta din 

bugetul local al comunei. 

(2) Plata cuantumului cotizaţiei prevăzut la alin. 1 se va face, în condiţiile prezentei hotărâri, 

anual, până la modificarea valorii cuantumului, în condiţiile legii, în funcţie de numărul de locuitori, 

comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, valabil la 1 iulie a anului anterior. 

Art.7 Se imputerniceste primarul comunei Santamaria-Orlea, d-l Oprean Dumitru Ioan, sa 

semneze Contractul cadru, actualizat, de delegare a gestiunii serviciului pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân si actele aditionale mentionate. 

Art.8 Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform 

prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
            Art.9 Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei,  la: Instituţia Prefectului 

judeţului Hunedoara, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân”, Primarul comunei Santamaria-Orlea, si se afiseaza pe site-ul 

www.santamariaorlea.ro, si la  sediul primariei.  

 

 

Santamaria-Orlea,  la 30.07.2020 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                          PESCARI ION                                                 SECRETAR GENERAL,             

                                                                                                BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13 

Pentru: 13  

Impotrivă: 0 

Abţineri: 0 
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