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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

       

         HOTARAREA NR.100 

privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2015 privind serviciul de gestionare a 

cainilor fara stapan din Municipiul Husi  

 

      Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2015 privind 

serviciul de gestionare a cainilor fara stapan  din Municipiul Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia 

mediului inconjurator; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie publica  

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;                               

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, 

munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

          In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.71 /2002, privind organizarea si 

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 

modificata si completata, aprobata prin Legea nr.3/2003; O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, precum şi art.11 din Normele metodologice de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare si aprobate prin HG nr. 1059/2013si ale art.36 alin.(2) litera d) coroborate cu alin.(6) 

lit.a) pct.19 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

           In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

             HOTARASTE: 

 

          Art.1. – Se aproba Planul de actiune pentru anul 2015 privind serviciul de gestionare a 

cainilor fara stapan, in municpiul Husi, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

         Art.2. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului 

Husi si administratorul S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI. 

                      

                                                                                             HUSI, 29 aprilie 2015   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   Contrasemneaza, 

         Cristinel Popa                                                       Secretarul municipiului Husi  

                      jr.Monica Dumitrascu 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


                                                                                       Anexa  
  

 

PLAN DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2015  

A SERVICIULUI  DE GESTIONARE A  CAINILOR  FARA STAPAN 

 DIN MUNICPIUL HUSI  

 

 

1. Prezentarea teritoriului ( suprafata / nr. de locuitori)  : 

 

       Suprafata Mun. Husi este de 1303,11 ha , intravilan  .  

       Numarul de locuitori conform ultimului recensamant (2011) este de 26.266 

locuitori . 

 

2. Evaluarea  numarului de caini sterilizati si nesterilizati de pe raza 

municipiului Husi  

     La inceputul anului 2015 se estimeaza un numar de 395 caini fara stapan  

existenti in municipiul Husi .  In anul 2014  au fost sterilizati in adapostul de caini 

Husi ,229 caini .  

 

 

3. Prezentarea resurselor material necesare ( mijloace de transport si 

capacitatea acestora , capacitatea totala de cazare in adapostul pentru caini 

fara stapan din Mun. Husi , capacitatea totala alocata pentru adoptia la 

distanta)  

 

a) Mijloace de transport : exista un singur mijloc de transport animale  , 

autorizat de catre D.S.V.S.A – VASLUI nr. VS016 din data de 16.09.2013 , 

cu o capacitate a de transport  de 1 caine/cusca . 

b) Certificat de inregistrare sanitar   veterinar nr. 35/25.06.2011 , privind 

activitatea serviciului de  gestionare a cainilor fara stapan . 

c) Capacitate totala de cazare a cainilor fara stapan este pentru un numar de 23 

de caini , un numar de 7 custi . 

d) Capacitatea totala pentru adoptia la distanta , conform HG 1059 din 11 

decembrie 2013 : prin HCL nr 19 din 30 ianuarie 2014 a fost aprobata 

cazarea a maxim 2 caini fara stapan in cazul adoptiei la distanta , in 

adaposturile existente ; 

e) In cazul solicitarilor privind adoptia la distanta a persoanelor fizice sau 

juridice , se va pune la dispozitie un teren in suprafat de 2,5 mp/fiecare caine 

in vederea construirii unui tarc pentru adapost .  
 

 

 

 

 



4. Prezentarea resurselor de personal necesare , respectiv  , personal pentru 

transport , personal pentru capturare , pentru ingrijire :     

 

        Personalul care desfasoara activitatea de capturare si ingrijire a  cainilor  fara 

stapan din cadrul societatii are urmatoarea structura  : 

     a) Echipa de capturare,transport caini fara stapan  
1 responsabil cu activitatea de capturare si transport a cainilor fara stapan      

 1 sofer  vehicul,   

                     2 prinzatori caini  

   b) Echipa ingrijitor caini fara stapan  
      4 ingrijitori  care asigura permanenta supraveghere a cainilor cazati in adapost. 

 

     5.  Prezentarea   actiunilor  ce vor fi  intreprinse  

          Actiunile care vor fi    intreprinse  vor respecta intocmai prevederile legale in 

vigoare si anume :  

a) Capturarea si strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public din 

municipiul Husi se va desfasura cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 

2 – conform O.U.G nr. 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 

. 

b) Ingrijirea cainilor , deparazitarea si vaccinarea , sterilizarea , cazarea si 

inregistrarea lor intr-o evidenta unica , promovarea adoptiilor  . 

c) Tratarea cainilor cu afectiuni minore si incercarea de recuperare a 

acestora in vederea incredintarii spre adoptie . 

d) Promovarea adoptiilor si adoptiilor la distanta prin intermediul mass-

mediei locale , afisaj la sediul adapostului . 

e) Promovarea unor actiuni de parteneriat cu anumite ONG-uri pentru 

efectuarea adoptiilor . 

f) Eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronic si  incurabil se 

face doar cu respectarea art.5 alin.1 din O.U.G. nr.155/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare . 

g) Decizia de eutanasiere a cainilor fara stapan care nu au fost revendicati , 

adoptati , adoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi , dupa expirarea 

termenului de 14  zile lucratoare de la cazarea acestora , va fi emisa prin 

completarea de catre imputernicitul primarului a unui formular special . 

h) Eutanasierea cainilor dupa expirarea celor 14 zile lucratoare se va face de 

catre personalul calificat al unitatii ( medical veterinar )cu care exista 

incheiat un  contract de prestari servicii cu respectarea prevederilor din  

Anexa nr.3 – conform OUG nr. 155/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare  . 

 

 

 

 



6. Planificarea actiunilor , respective graficul anual al actiunilor , defalcat 

pe luni  

 

          Pentru anul 2015 , se va face planificarea doar a activitatii de capturare , 

deoarece eutanasiile depind de numarul adoptiilor si a adoptiilor la distanta , din 

partea cetatenilor , pe baza unui proces de informare a populatiei si colaborari cu 

Asociatiile  de Protectie a animalelor de pe raza Mun. Husi , dupa cum urmeaza :  

 
Nr  

Crt  

Luna  Numar capturari  

1 Ianuarie  30 

2 Februarie 31 

3 Martie  30 

4 Aprilie 25 

5 Mai 25 

6 Iunie 30 

7 Iulie 30 

8 August 30 

9 Septembrie 30 

10 Octombrie 20 

11 Noiembrie 20 

12 decembrie 20 

Total capturari 321 

 

 

7. Harti detaliate ale teritoriului cu distribuirea populatiei de caini fara 

stapan : 

        Anexa 1 –  harta cu suprafata mun. Husi si numarul populatiei . 

 

    8. Termene precise pentru aplicarea masurilor  

Termenele de aplicare a masurilor sunt de 30 zile pentruactivitatea de 

capturare si de 7 respectiv 14 zile lucratoare in cazul revendicarilor , adoptiilor 

adoptiilor la distanta si eutanasiere . 

Verificarea  indeplinirii activitatilor , precum si modul prin care acestea au 

fost realizate se va face lunar sau ori de cate ori situatia  o impune. 

 

      9. Termene pentru reevaluare  numarului de caini fara stapan de pe raza 

teritoriului  

       Termenul pentru reevaluare a numarului de caini fara stapan este de 6 luni , se 

va comunica DSVSA VASLUI la solicitarea acestuia . 

 
 

 

           Presedinte de sedinta,                             Secretarul Municipiului Husi , 

                Cristinel Popa                                          jr.Monica Dumitrascu  


