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HOTĂRÂREA NR.14 
din 28 ianuarie 2021 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de 

adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis 

un ordin de plasare în adăpost 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.33106/10.12.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și 

cancelarie, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,   

În conformitate cu prevederile Legii 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, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit.”q”, coroborate cu art.182 

alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de 

adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis 

un ordin de plasare în adăpost, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să încheie contractele 

prevăzute în Regulamentul aprobat conform art.1, pentru asigurarea funcționării 

serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, 

pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul 

autorității publice și se comunică Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Direcției 

juridice și administrație publică și Direcției economice, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

PREŞEDINTE                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc             SECRETAR GENERAL 

                                    Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza 
județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, 

republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență 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 aflate în pericol ce 

fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost. 

Potrivit reglementărilor legale mai sus invocate, Ordinul de plasare în adăpost, se 

emite de către polițiștii din cadrul Poliției Române, în cazul Județului Mureș de cei ai 

Inspectoratului de Poliție Județean Mureș 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 și 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, sens în care prin Regulamentul supus aprobării propunem această 

formă de organizare și funcționare, ca modalitate de realizare a serviciului public, în 

condițiile legii. 

În considerarea celor menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de 

adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a 

emis un ordin de plasare în adăpost. 

 

PREŞEDINTE                       

Péter Ferenc                                     
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe 

raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, 

republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență 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 aflate în pericol ce 

fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost. 

Potrivit prevederilor legale mai sus menționate, aceste servicii publice de adăpostire 

a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost pot fi asigurate și 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 animale din faună sălbatică. 

În acest sens, autoritatea publică județeană a început demersurile în vederea 

identificării la nivelul autorităților publice a adăposturilor pentru câini fără stăpân 

sau a altor adăposturi pentru animale domestice, grădini zoologice și/sau a centrelor 

de reabilitare și/sau îngrijire pentru animale din fauna sălbatică, inclusiv a celor 

deținute de organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor, în vederea 

asigurării la nivelul județului Mureș a acestui serviciu prin încheierea de contracte în 

cel puțin una din modalitățile menționate mai sus. 

Serviciile acordate animalului aflat în pericol și plasat în adăpost 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. 

Consiliul Județean Mureș va deconta toate cheltuielile suportate de către entitățile 

cu care va încheia contracte, conform tarifelor stabilite și aprobate, în condițiile 

legii, pentru fiecare tip de serviciu acordat animalului plasat în adăpost, 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 Mureș 
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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 Mureș 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. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de adăpostire a 

animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de 

plasare în adăpost, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

  

 

 
ȘEF SERVICIU 

Delia Belean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier, Carmen Orăşan 

Nr. ex.2 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol 

pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost   

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu Referatul de aprobare nr. 33106/10.12.2020 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr. 33197/10.12.2020 al Direcției Juridice, Serviciul 

administrație publică și cancelarie, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile Legii nr.205/2004 privind 

protecția animalelor, republicată, completată prin Ordonanța de urgență 

nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția 

animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, art.7 din Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu 

cele ale alin.(5) lit.„q” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin completările aduse de Ordonanța de urgență nr.175/2020 la Legea nr.205/2004 

privind protecția animalelor, s-au introdus măsuri pentru protecţia temporară a 

animalelor aflate într-o situaţie de pericol, prin abilitarea poliţiştilor din Poliţia 

Română de a emite ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă 

determinată. 

Potrivit prevederilor art.24^3 alin.(1) din actul normativ amintit, consiliile judeţene 

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. 

În scopul asigurării cadrului necesar prestării acestui serviciu, se supune aprobării 

Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, prin care în considerarea 

prevederilor art.24^3 alin.(2) lit.„b” și lit.„c” din Legea nr.205/2004, se propune ca 

serviciul public de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în 

adăpost, să se realizeze prin încheierea de contracte cu grădini zoologice, centre 

de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, cu adăposturi 
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pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv 

cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor, în 

condițiile legii. 

În considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, autoritatea publică județeană 

exercită atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, sens în 

care, potrivit alin.(5) lit.„q” al aceluiași text de lege consiliul județean asigură, în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

judeţean. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu 

dispozițiile art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune 

publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la 

sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să 

stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de 

acte normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de   hotărâre  

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public 

de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru 

care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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NOTĂ 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe 

raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost   

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi cu 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 

fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor art.24^3 din Legea nr.205/2004 privind protecția 

animalelor, republicată, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență 

nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția 

animalelor. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, sunt incidente 

prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost 

publicat pe pagina proprie de internet a autorității publice județene și afișat la sediul 

instituției în data de 10.12.2020, conform Anunțului înregistrat sub nr. 33344 din 

10.12.2020, demers în urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la acesta, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (4) din Legea nr.52/2003. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de 

adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis 

un ordin de plasare în adăpost, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către 

comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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