ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
Proiect de hotărâre nr.IX/17935 din 04.08.2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare
în adăpost
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data
de ____, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.IX/17929 din 04.08.2021 al Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.IV/17936 din 04.08.2021 al structurii Arhitect-șef din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată,
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175/2020 pentru
completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum
și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;
- prevederile Ordinului comun nr.31/523/2008 al Ministerului Internelor
și Reformei Administrative și al Autorității Naţionale Sanitar Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor, pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;
- avizul nr.IIA/____ din __.__.2021 al Comisiei de administrație;
- avizul nr.IIA/____ din __.__.2021 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.IIA/____ din __.__.2021 al Comisiei juridice și de fonduri
europene;
În temeiul prevederilor art.8, art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.q),
art.182 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.580, art.583, art.586, art.587 și
art.589 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă înființarea Serviciului public de adăpostire a animalelor
aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un
ordin de plasare în adăpost.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al
Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului
Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud va dispune
măsurile legale în vederea încheierii contractelor de servicii necesare pentru
asigurarea funcționării Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în
pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de
plasare în adăpost.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare
pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ______ voturi
„pentru”.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroul mediu, transport judeţean din cadrul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului resurse
umane, organizare, relația cu consiliul județean cu:
- structura Arhitect-șef;
- Biroul mediu, transport judeţean;
- Direcţia juridică, administraţie locală;
- Direcția economică;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIŢIATOR:
VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

Nr. ____
Din _____.2021

AVIZ DE LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Întocmit: I.S.S./L.B./1 ex.
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni
prezenți - art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.)
Verificat
Avizat
Compartiment juridic, coordonare consilii Serviciu resurse umane, organizare, relația
locale
cu consiliul județean
Neagoș Nicoleta, consilier juridic asistent Hoha Cecilia-Alisa, p.șef serviciu,
consilier juridic principal
Semnătura:
Semnătura:
Data:

Data:
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Anexă la
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.____ din _____.2021

Regulamentul de organizare și funcționare
al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art.1 (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic și modul în care se
organizează și funcționează Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe
raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, în
conformitate cu reglementările prevăzute de Legea nr.205/2004 privind protecția
animalelor, republicată, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175/2020
pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.
(2) Prezentul regulament se aplică pentru următoarele categorii de animale:
a) animale de interes economic;
b) animale de companie;
c) animale sălbatice;
d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice.
(3) În sensul prezentului regulament, termenii și sintagmele de mai jos au următoarele
semnificații:
a) animale de interes economic - animalele crescute în scopul obținerii diferitelor
produse de origine animală, precum alimente, lână, piele și blană, inclusiv animalele
destinate a fi utilizate în scopuri economice;
b) animale de companie - animalele, astfel cum sunt definite în Legea nr.60/2004 privind
ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la
Strasbourg la 23 iunie 2003;
c) animale sălbatice - toate animalele, exceptându-le pe cele domestice și pe cele de
companie;
d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice - animalele
folosite sau destinate a fi folosite în scop experimental.
e) Deținător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate de
proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, sau are în posesie temporară
animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredințat
îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de
animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum și
administratorii exploatațiilor comerciale, de tip târguri sau expoziții de animale,
tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor și abatoare conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr.40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor,
caprinelor şi bovinelor.
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Art.2 (1) Consiliul Județean Bistrița-Năsăud asigură cu caracter continuu și
permanent servicii publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiect al unui
ordin de plasare în adăpost, care vor fi prestate de către entități autorizate, prin încheierea
de contracte de prestări servicii, în condițiile legii, ca modalitate de organizare și funcționare.
(2) Gestionarea modalității de îndeplinire a obligației menționate la alin.(1) se va
realiza prin grija Biroului mediu, transport județean, Compartimentul mediu, utilități publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.3 În sensul prezentului regulament, prin animal aflat într-o situație de pericol se
înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:
a) animal care a fost rănit, schingiuit sau abuzat;
b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul (inclusiv
animalul sălbatic captiv sau supus comercializării, poate fi considerat animal în pericol);
d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor
animale;
e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de
circulație publică.
CAPITOLUL II
Reguli privind plasarea în adăpost a unui animal aflat în pericol
Art.4 Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud - Biroul
pentru Protecția Animalelor, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un
animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare al animalului în
adăpost pentru o perioadă de 45 de zile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.5 Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt
și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:
a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea
celor constatate cu mijloace tehnice;
b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de
pericol prevăzute la art.2 din prezentul regulament sau ale persoanelor care au asistat
la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;
c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;
d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau
de telefonie mobilă;
e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.
Art.6 Ordinul de plasare al animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu
mențiuni cu privire la:
a) data, ora și locul unde este emis;
b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care
îl emite;
c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;
d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în
adăpost;
e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea
surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt și starea fizică a
animalului;
f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
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g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;
h) dreptul de a contesta ordinul de plasarea a animalului în adăpost, termenul de
exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.
Art.7 Ordinul de plasare al animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de
către polițistul care îl emite și se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de
adăpostire a animalelor și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut, precum și
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.8 Ordinul de plasare al animalului în adăpost se pune în executare de îndată de
către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac
obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.
Art.9 Polițistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în
executare a ordinului de plasare a animalului în adăpost, menționând în mod obligatoriu
date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul și mijlocul de transport utilizat.
Art.10 Ordinul de plasare a lanimalului în adăpost poate fi contestat de deținătorul
animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.11 Nu se emite ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când se constată
că situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară
în scris că va asigura respectarea dispozițiilor art.5 din Legea nr.205/2004, respectiv:
a) un adăpost corespunzător;
b) hrană și apă suficiente;
c) posibilitatea de mișcare suficientă;
d) îngrijire și atenție;
e) asistență medicală.
Art.12 (1) Reprezentanții Poliției Animalelor vor comunica cu celeritate (prin
intermediul adresei de e-mail sau prin intermediul numărului de telefon care vor fi
comunicate de către reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la data încheierii
contractului de prestări servicii cu operatorul economic care va presta serviciile care fac
obiectul prezentului regulament) entității responsabile de gestionarea serviciului public de
adăpostire
a
animalelor,
apariția
unui
caz
pentru
care
se
impune
capturarea/preluarea/ridicarea.
(2) Reprezentanții Poliției Animalelor vor transmite, în format electronic, pe e-mail o
copie a ordinului de plasare către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în cel mai scurt timp,
fără a depăși 5 zile, de la emiterea acestuia.
CAPITOLUL III
Servicii acordate animalului aflat în pericol pentru care s-a emis un ordin de
plasare în adăpost
Art.13 (1) Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost funcționează
prin încheierea de contracte de prestări servicii cu entități autorizate, precum grădini
zoologice, centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, cu
adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi, pensiuni sau menajerii pentru
animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a
animalelor, în condițiile legii.
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(2) De starea de sănătate a animalelor răspund entitățile cu care Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud are încheiate contracte, în condițiile legii.
Art.14 Serviciile acordate animalului plasat în adăpost constau în următoarele:
a) capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a animalului aflat în pericol;
b) asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, la nevoie;
c) transportul animalului capturat/preluat/ridicat, la adăpost;
d) deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform
legislației sanitar-veterinare;
e) cazarea și hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia;
f) eutanasierea se poate realiza exclusiv de către medicul veterinar, în caz de boală
incurabilă cu suferință, răni incompatibile cu viață, cu acordul deținătorului animalului
pentru care s-a emis ordin de plasare;
g) derularea activităților specifice pentru socializarea animalului și oferirea spre adopție
(la speciile unde acestea se aplică).
Art.15 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va deconta cheltuielile suportate de către
entitățile cu care are încheiate contracte, în condițiile legii, pe bază de factură, transmisă
împreună cu un centralizator al cheltuielilor pe fiecare animal, sens în care vor fi cuprinse
sume în buget cu această destinație.
CAPITOLUL IV
Drepturile și obligațiile deținătorului la restituirea animalului plasat în adăpost
Art.16 (1) Deținătorul animalului poate solicita, în scris, Consiliului Județean BistrițaNăsăud restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data
la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost, pe baza unui declarațiiangajament, al cărei model este prevăzut în anexa nr.1 a prezentului regulament, fiind
posibilă verificarea la fața locului, de către entitatea care asigură gestionarea serviciului de
protecția a animalului.
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), deținătorul poate solicita restituirea
animalului și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost, în cazul în care se face
dovada faptului că acesta a fost pierdut și de aceea a fost considerat pe nedrept abandonat,
că îi asigură condiții corespunzătoare și nu a fost neglijat/abuzat, pe baza unei declarații pe
proprie răspundere a acestuia.
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1), deținătorii animalelor plasate în adăpost
potrivit art.3 lit. f) din prezentul regulament, pot solicita restituirea acestora și în perioada
de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.
Art.17 Pentru facilitarea restituirii animalelor plasate în adăpost, în condițiile art.16,
Consiliul Județean Bistrișa-Năsăud va notifica de îndată deținătorii acestora asupra instituirii
măsurii adăpostirii animalului deținut, în măsura în care aceștia sunt cunoscuți.
Art.18 Aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează în următoarele situații:
a)La data expirării perioadei pe 45 de zile prevăzute la art.4 din prezentul regulament;
b) În interiorul acestei perioade, la data pronunțării de către instanța de contencios
administrativ a soluției de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare în adăpost și în
caz de restituire în perioada de aplicare a măsurii.
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Art.19 (1) Deținătorul animalului, are obligația de a achita Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud contravaloarea serviciilor de care a beneficiat animalul, începând cu
capturarea/preluarea/ridicarea acestuia, transportul la adăpost, cheltuieli cu asistență
veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea,
vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuale cu animalul plasat în adăpost.
(2) Pentru recuperarea costurilor înregistrate cu asigurarea serviciilor ce fac obiect
de reglementare al prezentului regulament, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va notifica de
îndată deţinătorul cunoscut al animalului care a beneficiat de acestea, asupra sumei datorate
şi cuantificate în concordanţă cu tarifele practicate şi aprobate/tip de serviciu, în funcţie de
cele efectiv asigurate pentru fiecare animal în parte, urmând ca în caz de refuz de plată,
sumele să fie recuperate în justiţie, în condiţiile legii.
(3) Demersurile necesare pentru identificarea deţinătorului animalului aflat în pericol,
respectiv procedura de notificare a acestuia pentru restituirea lui şi recuperarea contravalorii
costurilor înregistrate de către autoritate, se vor desfăşura de către compartimentele de
specialitate ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
(4) Acordul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru restituirea animalului se
realizează prin comunicarea directă cu adăpostul unde animalul este plasat, deținătorul
animalului fiind obligat ca la momentul restituirii animalului să prezinte reprezentanților
entității care asigură gestionarea serviciului de protecție a animalelor, dovada plății
contravalorii serviciilor de care a beneficiat animalul, către Consiliul Județean BistrițaNăsăud.
(5) În cazul în care animalul are un deținător de drept, însă acesta nu solicită
restituirea animalului în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea
măsurii de plasare în adăpost, animalul se consideră abandonat și poate fi dat spre adopție
de către entitatea în adăpostul căreia se găsește animalul.
Art.20 Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face
obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei
măsuri de confiscare în materie contravențională. În cazul soluționării pe cale
judecătorească, dacă proprietarul animalului are câștig de cauză, se pune în aplicare măsura
dispusă prin sentința judecătorească.
Art.21 Adăpostul care asigură implementarea serviciului de adăpostire a animalelor
aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, are obligația de a demara procedurile de
adopție, precum și asigurarea unor condiții optime pentru animalul care este oferit spre
adopție.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art.22 În scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice de
adăpostire a animalelor care fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, pentru alegerea
soluției optime în fiecare caz în parte, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud publică pe site-ul
propriu al instituției, toate informațiile privind datele de contact ale entităților care asigură
serviciile respective necesare și ale localităților în care se desfășoară aceste activități.
Art.23 În scopul restituirii către deținători, în condițiile legii, Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud va publica pe site-ul propriu al instituției, toate informațiile privind animalele
care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de 10 zile de la emiterea
acestora.
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Art.24 Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită
restituirea acestuia în termen de maximum 30 zile de la data expirării măsurii de plasare în
adăpost.
Art.25 (1) În cazul menționat la art. 24, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va solicita
în scris entităților care gestionează adăposturi pentru animalele domestice să procedeze la
preluarea animalului considerat abandonat (în cazul animalelor de companie), pentru a face
demersurile necesare încredințării prin adopție.
(2) Animalele de companie considerate abandonate, în condiţiile art.24, pot face
obiect al adopţiilor de către persoanele interesate, în baza unei declaraţii angajament pe
propria răspundere a doritorului, din care să reiasă că deţine resursele necesare – materiale
şi de spaţiu, precum şi condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a animalului în
cauză, conform reglementărilor legale în vigoare incidente, dovedite cu orice înscris,
respectiv că va face demersurile necesare înregistrării în Registrele de evidenţă
corespunzătoare, cu achitarea obligatorie, în prealabil, a costurilor efectuate de autoritate
cu animalul până la data adopţiei.
Art.26 (1) În cazul animalelor sălbatice, după data expirării perioadei de 45 de zile
de la aplicarea măsurii de plasare în adăpost și dacă starea de sănătate a animalului este
bună, se va proceda la eliberarea lui în habitatul lor natural, în măsura în care prin aceasta
nu se periclitează sănătatea publică, în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare.
(2) În condițiile în care animalul sălbatic nu poate fi eliberat în habitatul lui natural
se vor căuta soluții alternative pentru includerea în sanctuare, centre de recuperare, grădini
zoologice, etc., cu condiția ca acestea să respecte standardele europene în vigoare.
Art.27 În cazul animalelor domestice abandonate, din speciile ecvidee, bovine, ovine
și caprine conform art.24^1 alin.(2) pct.f) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.175/2020, acestea se vor valorifica în condițiile legii.
Art.28 Prezentul Regulament de organizare și funcționare al Serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a
emis ordin de plasare în adăpost, se va actualiza în conformitate cu modificările și
completările legislative ulterioare.
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Anexa nr. 1

La Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a
animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de
plasare în adăpost
FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIE

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliată în
.............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ...,
județul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria
...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să
revendic/să adopt animalul cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu
numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de protecție a
animalelor, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiții:
1. să respect normele de îngrijire și hrănire a animalului;
2. să prezint periodic animalul la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunț Serviciul de protecție a animalelor, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al
înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;
4. să nu abandonez animalul, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai
doresc, să îl predau Serviciului de protecție a animalelor;
5. să permit reprezentanților Serviciului de protecție a animalelor, să monitorizeze animalul
adoptat;
6. animalul
va
fi
crescut
și
adăpostit
la
următoarea
adresă:
.....................................................; orice schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi
comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de ......... animale/nu dețin niciun animal.
Data............

Semnătura revendicatorului / adoptatorului,
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREŞEDINTE
NR. IX/17929/04.08.2021
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a
animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
În conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protecția
animalelor, republicată și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în
protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice,
consiliile județene au obligația de a asigura cu caracter continuu și
permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al unui
ordin de plasare în adăpost.
În acest sens, s-a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare
al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost,
pentru asigurarea implementării prevederilor legale, având în vedere
necesitatea stabilirii modalității de colaborare între autoritățile și instituțiile
publice și organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor, precum
și între acestea și deținătorii de animale, în scopul intervenției de urgență în
situațiile în care animalele sunt în situații de pericol care le afectează viața
sau integritatea fizică.
Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, stabilește cadrul juridic și
modul în care se organizează și funcționează serviciul public.
Potrivit reglementărilor legale sus-menționate, Ordinul de plasare în
adăpost, se emite de către polițiștii din cadrul Poliției Române, în cazul
Județului Bistrița-Năsăud, de cei ai Inspectoratului de Poliție Județean
Bistrița-Năsăud care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constatând că un
animal se află într-o situație de pericol, emit, de îndată, ordin de plasare a
acestuia într-un adăpost corespunzător pentru o perioadă de 45 de zile.
Serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului
de plasare în adăpost pot fi asigurate, potrivit legii, prin una sau mai multe
dintre următoarele modalități:
a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, înregistrate
sanitar-veterinar în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

b) prin încheierea de contracte cu autorități publice și organizații
neguvernamentale care gestionează adăposturi pentru animale domestice,
grădini zoologice și/sau centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animale
din faună sălbatică;
c) prin încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără
stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele
deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor.
În cazul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Serviciul public se va
asigura prin încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice și
centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică,
inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a
animalelor, precum și prin încheierea unor contracte cu adăposturi pentru
câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv
cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor.
Prin Nota de fundamentare nr.IVA/17926 din 04.08.2021 a Biroului
mediu, transport județean se argumentează necesitatea aprobării
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost.
Anterior supunerii spre adoptare de către Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud, proiectul de hotărâre va fi supus procedurii de transparență
decizională, conform prevederilor Legii nr.52/2003.
Față de cele prezentate mai sus, aprob inițierea Proiectului de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate
în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis
un ordin de plasare în adăpost.
INIȚIATOR:
VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

Întocmit: Iulia Silvia Strugariu, consilier superior/1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
BIROUL MEDIU, TRANSPORT JUDEȚEAN
Nr.IVA/17926/04.08.2021
APROBAT:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe
raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de
plasare în adăpost
În conformitate cu prevederile art.24^3 din Legea nr.205/2004 privind
protecția animalelor, republicată și modificată prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu
incidență în protecția animalelor, precum și stabilirea unor măsuri
organizatorice, consiliile județene au obligația de a asigura cu caracter

continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac
obiect al unui ordin de plasare în adăpost.

În acest sens, s-a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare
al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost,
pentru asigurarea implementării prevederilor legale, având în vedere
necesitatea stabilirii modalității de colaborare între autoritățile și instituțiile
publice și organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor, precum
și între acestea și deținătorii de animale, în scopul intervenției de urgență în
situațiile în care animalele sunt în situații de pericol care le afectează viața
sau integritatea fizică.
Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, stabilește cadrul juridic și
modul în care se organizează și funcționează serviciul public.
Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în
adăpost funcționează prin încheierea de contracte de prestări servicii cu
entități autorizate, precum grădini zoologice, centre de reabilitare și/sau
îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, cu adăposturi pentru câini fără
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stăpân sau a altor adăposturi, pensiuni sau menajerii pentru animale
domestice, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de
protecție a animalelor, în condițiile legii.
Potrivit art. 24^1 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordinul de plasare al

animalului în adăpost se emite de către polițiștii din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud, care în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, constatând că un animal se află în pericol, emit, de îndată, ordin de
plasare a acestuia într-un adăpost corespunzător, pentru o perioadă de 45
de zile.

Ordinul de plasare al animalului în adăpost se pune în executare de
îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de
adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în
prezența polițistului care l-a emis, potrivit art.24^4 alin.(1) din Legea
nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform art. 24^3 alin.(3) din același act normativ, serviciile publice
acordate animalului plasat în adăpost constau în următoarele:
• capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a animalului aflat în
pericol;
• asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, la
nevoie;
• transportul animalului capturat/preluat/ridicat, la adăpost;
• deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este
cazul, conform legislației sanitar-veterinare;
• cazarea și hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia.
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va deconta cheltuielile suportate de
către entitățile cu care are încheiate contracte, în condițiile legii, pe bază de
factură, transmisă împreună cu un centralizator al cheltuielilor pe fiecare
animal, sens în care vor fi cuprinse sume în buget cu această destinație.
Pentru a face cunoscută modalitatea de asigurare a serviciilor publice,
Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud are obligaţia de a pune la dispoziţie, pe
site-ul propriu, informaţii privind datele de contact ale entităţilor care
asigură serviciile respective şi ale locaţiilor în care se desfăşoară aceste
activităţi, în conformitate cu art.24^3 alin.(4) din actul normativ susmenționat.
Pentru facilitarea restituirii animalelor plasate în adăpost, autoritatea
va notifica de îndată deținătorii acestora asupra instituirii măsurii adăpostirii
animalului deținut, în măsura în care aceștia sunt cunoscuți.
În conformitate cu prevederile art.24^5 alin.(1), deţinătorul animalului

poate solicita entităţii care asigură prestarea serviciului public de adăpostire
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a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum
30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în
adăpost. Prin excepţie, deţinătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art.
24^1 alin.(2) lit.f) pot solicita restituirea acestora şi în perioada de aplicare
a măsurii de plasare în adăpost. În situaţia restituirii, potrivit art.24^5
alin.(2) deţinătorul are obligaţia de a plăti către consiliul judeţean cheltuielile
cu asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, hrănirea,
cazarea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor efectuate
cu animalul plasat în adăpost.

Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu
solicită restituirea acestuia în termen de maximum 30 zile de la data la care
încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost.
Animalele de companie considerate abandonate, pot face obiectul
adopţiilor de către persoanele interesate, în baza unei declaraţii angajament
pe propria răspundere a doritorului, din care să reiasă că deţine resursele
necesare-materiale şi de spaţiu, precum şi condiţiile corespunzătoare de
creştere şi adăpostire a animalului în cauză, conform reglementărilor legale
în vigoare incidente, dovedite cu orice înscris, respectiv că va face
demersurile necesare înregistrării în Registrele de evidenţă corespunzătoare,
cu achitarea obligatorie, în prealabil, a costurilor efectuate de autoritate cu
animalul până la data adopţiei.
În cazul animalelor sălbatice, după data expirării perioadei de 45 de
zile de la aplicarea măsurii de plasare în adăpost și dacă starea de sănătate
a animalului este bună, se va proceda la eliberarea lui în habitatul lui
natural, în măsura în care prin aceasta nu se periclitează sănătatea publică,
în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. În condițiile în care
animalul sălbatic nu poate fi eliberat în habitatul lui natural se vor căuta
soluții alternative pentru includerea în sanctuare, centre de recuperare,
grădini zoologice, etc., cu condiția ca acestea să respecte standardele
europene în vigoare.
În cazul animalelor domestice abandonate, din speciile ecvidee,
bovine, ovine și caprine, acestea se vor valorifica în condițiile legii.
Ca urmare a celor menționate, considerăm necesară și oportună
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public
de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.
240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative
aparține exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea Proiectului
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de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate
în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis
un ordin de plasare în adăpost.
Șef birou,
Luminița Borșa

Consilier superior,
Iulia Silvia Strugariu

Întocmit: I.S.S./1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
ARHITECT-ȘEF
Nr.IV/17936/04.08.2021

RAPORT
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a
animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.IX/17929 din 04.08.2021 al Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată,
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175/2020 pentru
completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum
și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;
- prevederile Ordinului comun nr.31/523/2008 al Ministerului Internelor și
Reformei Administrative și al Autorității Naţionale Sanitar Veterinare şi Pentru
Siguranţa Alimentelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.8, art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.q),
art.182 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.580, art.583, art.586, art.587 și
art.589 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe
raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în
adăpost.
În conformitate cu prevederile art.24^3 din Legea nr.205/2004 privind
protecția animalelor, republicată și modificată prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență
în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri
organizatorice, consiliile județene au obligația de a asigura cu caracter

continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac
obiect al unui ordin de plasare în adăpost.
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În acest sens, s-a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare al
Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului
Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, pentru
asigurarea implementării prevederilor legale, având în vedere necesitatea
stabilirii modalității de colaborare între autoritățile și instituțiile publice și
organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor, precum și între
acestea și deținătorii de animale, în scopul intervenției de urgență în situațiile
în care animalele sunt în situații de pericol care le afectează viața sau
integritatea fizică.
Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, stabilește cadrul juridic și
modul în care se organizează și funcționează serviciul public.
Potrivit prevederilor art.24^3 din actul normativ sus-menționat, aceste
servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare
în adăpost pot fi asigurate prin încheierea de contracte cu autorități publice și
organizații neguvernamentale care gestionează adăposturi pentru animale
domestice și/sau centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din
fauna sălbatică. De asemenea, conform alin.(3) al aceluiași articol, serviciile
acordate animalului aflat în pericol și plasat în adăpost constau în
capturarea/preluarea/ridicarea, asistența veterinară de urgență, inclusiv
intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea,
vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform legislației
sanitar-veterinare.
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va deconta cheltuielile suportate de
către entitățile cu care are încheiate contracte, în condițiile legii, pe bază de
factură, transmisă împreună cu un centralizator al cheltuielilor pe fiecare
animal, sens în care vor fi cuprinse sume în buget cu această destinație,
urmând a recupera ulterior plățile efectuate, de la deținătorii animalului
plasat în adăpost, de îndată ce acesta va putea fi identificat.
În scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice de
adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost,
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va publica pe site-ul propriu al instituției
toate informațiile privind datele de contact ale entităților care vor asigura
serviciile necesare și ale localităților în care se desfășoară aceste activități.
De asemenea, în scopul restituirii către deținători, în condițiile legii,
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va publica pe site-ul propriu al instituției
toate informațiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în
adăpost, în termen de 10 zile de la emiterea acestora.
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Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe
raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în
adăpost, urmează a fi supus transparenţei decizionale în conformitate cu
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale
pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a
animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud,
pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, să fie supus
analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud.

Arhitect șef,
Cristina-Annamaria Farcaș-Rotariu

Întocmit: Iulia Silvia Strugariu, consilier superior/1 ex.
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CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
ARHITECT ȘEF
BIROUL MEDIU, TRANSPORT JUDEȚEAN
COMPARTIMENTUL MEDIU, UTILITĂȚI PUBLICE
Nr.IVAa/17945/04.08.2021
Se aprobă,
VICEPREȘEDINTE
Camelia Tabără

STUDIU DE IMPACT
Secţiunea 1
Titlul actului normativ
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentul de organizare și
funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe
raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost
Secţiunea a 2-a
Motivele emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea situației
actuale

2. Schimbări preconizate

În conformitate cu prevederile art. 24^3 alin. (1) din Legea nr.
205/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
”Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
au obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent
servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al
ordinului de plasare în adăpost.”
Potrivit reglementărilor legale de mai sus invocate ordinul de
plasare în adăpost, se emite de către Inspectoratul de Poliție a
Județului Bistrița-Năsăud, care, în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, constatând că un animal se află într-o situație de
pericol emite, de îndată, un ordin de plasare a acestuia într-un
adăpost, pentru o perioadă de 45 de zile. Ordinul de plasare a
animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către
personalul din cadrul consiliilor județene care asigură serviciile
publice, în prezența polițistului care l-a emis.
Propunem reglementarea modului de asigurare continuu
și permanent a serviciului public de adăpostire a
animalelor aflate în situații de pericol pentru care s-a
emis un ordin de plasare în adăpost, după cum urmează:
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are obligația să asigure
continuu și permanent servicii publice de adăpostire
a
animalelor aflate în pericol pentru care a fost emis un ordin de
plasare în adăpost, care vor fi prestate prin încheierea de
contracte, în condițiile legii, ca modalitate de organzare și
funcționare.
Gestionarea modalității de îndeplinire a obligației menționate
mai sus se va realiza prin grija Compartimentului Mediu, utilități
publice, Biroul Mediu, transport județean, Arhitect șef, pe baza
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public
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de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului
Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis ordin de plasare în
adăpost.
Compartimentul Mediu, utilități publice, asigură funcționarea
Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe
raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de
plasare în adăpost, prin :
a) Încheierea de contracte de prestări servicii cu entități
autorizate, precum grădini zoologice, centre de reabilitare
și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, cu
adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi,
pensiuni sau menajerii pentru animale domestice, inclusiv
cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a
animalelor, în condițiile legii.
b) În vederea încheierii de contracte de prestări servicii,
întocmește documentațiile necesară (referate, caiete de
sarcini) pentru derularea procedurilor de achiziții publice
pentru încheierea contractelor cu adăposturi pentru câinii
fără adăpost sau alte adăposturi pentru animale domestice,
cu grădini zoologice, cu acvarii publice, cu centre de
reabilitate și/sau îngrijire pentru animalele din fauna
sălbatică,
inclusiv
cele
deținute
de
organizațiile
neguvernamentale de protecție a animalelor.
c) Ține evidența contractelor de achiziție de servicii, urmărește
derularea contractelor și asigură decontarea serviciilor
prestate.
d) Stabilește suma care va fi cuprinsă în buget cu această
destinație;
e) Notifică de îndată deţinătorii acestor animale asupra instituirii
măsurii adăpostirii animalului deținut, în măsura în care
aceștia sunt cunoscuți,
f) Efectuează demersurile necesare pentru identificarea
deţinătorului animalului aflat în pericol, în vederea notificarii
pentru restituirea acestuia şi recuperarea contravalorii
costurilor înregistrate de către autoritate;
g) Afișează pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud,
informațiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de
plasare în adăpost, în termen de maxim 10 zile de la
emiterea acestora, în scopul preluării în custodie temporară
sau restituirii către deținător;
h) Afișează pe site-ul Consiliului Județean Cluj, informații privind
datele de contact ale entităților care asigură serviciile și ale
locațiilor în care se desfășoară aceste activități, în scopul
cunoașterii modalităților de asigurare a serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate în pericol.
i) Consiliul Județean Bistrița-Năsăud decontează cheltuielile
suportate de către entitățile cu care are încheiate contracte,
în condițiile legii, pe bază de factură, transmisă împreună cu
un centralizator al cheltuielilor pe fiecare animal, sens în care
vor fi cuprinse sume în buget cu această destinație.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre
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1. Impactul
macro
economic
2. Impactul asupra
mediului de afaceri
3. Impactul social

-

–

4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informații

Promovarea, în timp, în rândul populației Județului BistrițaNăsăud a unei culturi de protecție a animalelor și salvarea vieții
acestora prin serviciile acordate animalelor plasate în adăpost
care constau în:
• capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a animalului aflat în
pericol;
• asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția
chirurgicală, la nevoie;
• transportul animalului capturat/preluat/ridicat, la adăpost;
• deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă
este cazul, conform legislației sanitar-veterinare;
• cazarea și hrănirea animalului pe perioada adăpostirii
acestuia.
Asigurarea sănătății și bunăstării animalelor astfel încât să poată
beneficia de servicii publice de adăpostire specializate în situația
în care se află în situații de pericol
-

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar al proiectului de hotărâre
asupra bugetului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
1. Modificări ale
veniturilor bugetare
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare
3. Alte informații

Sumele cu această destinație vor fi alocate din bugetul propriu
al Județului Bistrița-Năsăud
-

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de hotărâre asupra altor acte normative
-

1. Măsuri
normative
necesare
pentru
aplicarea
prevederilor
proiectului de hotărâre:
a) Acte normative în
vigoare,
ce
vor
fi
modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de
hotărâre
b)
Acte normative ce
urmează a fi elaborate în
vederea
implementării
noilor dispoziții
2. Alte informații

-

Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului
de hotărâre
Nu este cazul.
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Secţiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului
de hotărâre
1.Informarea
societății
civile
cu
privire
la
necesitatea
elaborării
proiectului de hotărâre
2. Alte informații

Pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ se îndeplinește
procedura privind transparența decizională în administrația
publică, prevăzută de Legea nr. 52/2003, urmând a se întocmi
anunțul de supunere la transparența decizională a proiectului de
hotărâre și a se publica pe site-ul Consiliului Județean BistrițaNăsăud www.portalbn.ro la secțiunea Transparență decizională.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în Nu este cazul.
aplicare a proiectului de
hotărâre
de
către
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud,
înființarea
de
noi
organisme
sau
extinderea competențelor
instituțiilor existente
2. Alte informații

-

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul
Studiu de impact referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a
animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a
emis ordin de plasare în adăpost.
Arhitect șef,
Cristina Annamaria Farcaș-Rotariu

Șef birou,
Luminița Borșa

Întocmit: Iulia Silvia Strugariu, consilier superior/1 ex.
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