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iicipiul Bucureşti
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,

Doamnei Corina Iosefina DUINEA- Director
Stimată Doamn ă

Director,

Vă

inaintam proiectul de hotarare Privind aprobarea metodologiei de adopţie a
ani malelor aflate în adăp osturile gestionate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2
şi pentru aprobarea contribuţie i aferente întreţinerii animalelor adoptate ş i ocrotite
în aceste adăposturi , pentru a fi supusă dezbaterii Consiliului local Sector 2 în şed i nţa
din data de 25 noiembrie 202 1.

Exprimându- ne speranţa unei bune coJaborari,
Va asiguram de întreaga noastra consideratie!
Cu pretuire,
p.DIRECTOR,
Alina Mihaela ANGHILINA

RO~lÂNlA
Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
Primăria Sector 2
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Proiect

HOT ARARE

privi nd aprobarea metodologiei de adopţie a animalelor aflate în adăpo st urile ges tionate de
Centrul Teritorial Veterinar Sec tor 2 şi pentru aprobarea contribuţiei aferen te întreţinerii
animalelor adoptate ş i ocrotite în aceste adăposturi

Consiliul Local al Sectorului 2 al Munic ipiului Buc ureşti , ales in condiţi i le Legii nr. l l 5/20 15
pentru alegerea autoritatilor admin i straţiei publice locale, pentru modificarea Legii ad ministraţ ie i
publice locale nr.2 15/200 l, precum şi pentru modificarea ş i completarea Legii nr.393/2004 privind
Statutul a leş il or locali, cu modificările şi co mp letările ulterioare:
Avâ nd în vedere:

.

.

()} ()
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•
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- Nota de Fundamentar e m. .c;K.. ,q \ ~ ..... mtocm1ta de Directorul Centrului Teritorial
Veterinar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Cons iliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului Buc ureşti ;
- Raportul de specialitate nr „ „ „. „ „ „. „ „ „. întocmit de Directorul D irecţi ei Juridice,
Leg islaţie. Contencios Admini strativ din cad rul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului
2 al Municipi ului Bucmeş ti ;
- Raportu l Comisiei Juridice, Ordine ş i Linişte Publică, Apărarea drepturilor Omului ş i Rel aţii
[nternaţiona l e precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe ş i Administrarea Patrimoniului
[mobi liar Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti .
Având în vedere

reglementările

cuprinse în :

Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificări si completă ri
O.U.O. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor

fără stăpân,

cu

modificări ş i co mpletări ;

O.U.O. nr. 55 din 30 aprilie 2002, re pu blicată privind regimul de deţinere al câinilor peric uloş i
sau agres1v1;
O.O nr. 42/2004 privind organizarea ac ti v ităţii sanitar-veterinare ş i pentru s ig uranţa
alimentelor, actual izată;
O.O. m. 24 din 24 august 20 16 privind organizarea ş i desfăşurarea activităţ i i de neutralizare a
subproduse lor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
HO m. 1059/20 13 privind aprobarea Normelor Metodologice de ap licare a O.U.O. 155/200 1,
cu mod ifică r i şi comple tări ;
ORDrN nr. l din 7 ianuarie 20 14 ANSYSA pentru aprobarea Normelor priv ind identificarea şi
înregistrarea câinilor cu stăpân, cu mod ificari si comp letăr i ;
Ho tărârea nr.19/0 1.07.20 11 CNCMY privind aprobarea Ghidului pentru eutanas ierea
animalelor, modificat prin Hotararea nr.45/26. l0.2013 CNCMV;
Ho tărârea nr.24/03. 12.2011 CNCMV privind aprobarea listei cu bo lile incurabi le la câine;
Hotararea nr.34/0 l. 02.201 2 CNC MV pri vind aprobarea modelului de co ns i mţământ a
proprietaru lui pentru acceptarea procedurilor medicale/operatorii ş i a modelului de
cerere/so licitare/acceptare a eutanasiei, mod i ficată prin Hotararea nr.42/ l2.04.20 l 3 CNC MY;
Regulamentu l CE nr.1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind pro tecţia animalelor
in timpul transportu lui

lc~c:c1 nr.60./2003 pri1ind ratiticarca Convenţiei Europene pentru prokctia animalelor de
companie de la Strnsboug din 200.l:
Regulamer1tul (lib:J 2016/429 al Parlamentului fa1ropean şi al Consiliului clin 9 martie 2016
privind bolile trnnsmisibile ale animalelor şi ele modificare şi ele abrogare a anumitor acte din
domeniul sărnitf1ţii animalelor („l.egea privind sănătatea animală"), care se aplică incepancl CLt 21
aprilie 2021.

ln temeiul art. 136. artl37 si art.139 clin OUG rrr. 57/2019 privind Codul administrativ
coroborate cu clispozitiile art.166 clin OUG nr. 57/2019. cu rnoditkările şi completările ulterioare:
ln urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
HOTARAŞTE

Art. I Se

aprnbă .vfetodologia de adopfie a animalelor aflate în adăposturile gestionate de Centrul
Teritorial Veterinar Sector 2. serviciu public de interes locul aflat sub autoritatea Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. conform anexei nr. I la prezenta hotărâre.

Art 2. Se aprobă Contractul-cadru ele adopţie şi găzduire pentru animalele ocrotite în
Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, conform anexei nr. 2 la prezenta notărare.
Art J. Contravaloarea costului ele întreţinere stabilit în sarcina adoptatorului se
Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
Art. 4 Pentru animalele care nu sunt sub incidenţa unui Contractul-cadru de adopţie
ele intreţinere va fi susţinut clin bugetul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.

aprobă

adăposturile

anual, pnn

şi găzduire,

Art 5. [)entru anul 2022, costul de întreţinere stabilit în sarcina adoptatorului este de 250
pentru un câine şi 175 ele lei/ lună pentru o pisică.
Art 6. Anexele I si 2 conţin un nr de 4 file

şi

fac parte

integrantă

costul

lei/lună

clin prezenta hotărâre.

Art. 7. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.8. La intrarea în vigoare a prezentei

hotărâri.

Hotilrâre11 Consiliului local Sector 2
11r. ll 8/l 6. l.20JJ pentru aprobarea metodologiei de adopţie a câinilor aflaţi în 11dilposturile
gestio1111te de Centrul Teritori11I Veterinar Sector 2 şi pentru 11prob11re11 costului aferent întreţinerii
câinilor adopt11ţi şi ocrotiţi î1111ceste 11dilposturi îşi încetează aplicabilitatea.

Art 9. Prezenta

hotărâre

PREŞEDINTE

se

OE

publică

în Monitorul Oticial al MunicipiLtlui Bucuresti.

ŞEOINTA

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
ln temeiul art. 243 lit. a) din OUG Nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL AL S*ECTORULUI 2,
ELENA NIŢĂ

Anexa nr. I la HCLS2 nr .. ..1202 l

Metodologia de adopţie a animalelor atlate în adăposturile
gestionate de către Centrul Teritorial Veterinar Sector 2

Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 infiinţat prin HC LS 2 nr. 84/200 l privind reorganizarea
'·Centrului Teritorial pentru Castrarea Cainilor târa Stăp'111'' în "Centrul Teritorial Veterinar Sector 2",
modificată prin llCLS 2 nr. 24/25.04.2016 privind aprobarea "Organigramei, Statului ele Funcţii şi
Regulamentului ele Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2. conform
atributiilor stabilite, funcţi0t1cază in subordinea Consiliului Local Sector 2, ca serviciu public
specializat ele interes locaL cu personalitate juridică. prestând servicii publice.
Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 poate presta pentru populaţie, contra cost servicii ele
întreţinere/cazare pentru animalele adoptate la distanţă, in limita capacităţii disponibile, conform
prezentei metodologii.
l. Animalele aflate în adăposturile gestionate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, pot fi
adoptate în limitele prezentei metodologii de către:

- persoane fizice - cetăţeni români şi străini
- persoane juridice cu sau tară scop patrimonial
2. În vederea realizării procedurii de adopţie, Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, întreprinde
următoarele acţiuni:

-

intocmeşte fişa individuală

de evidenţă a animalelor. cuprinzand date ele identificare acestuia, data
centrului, precum şi datele cu pri vile la locul sau modul cum a fost preluat

înregistrării in evidenţele
animalul;
- intocmeşte fişa medicală, fişa ele tratament şi isoricul imunizărilor şi deparazitărilor animalului;
- fotografiază animalul;
- prezintă starea ele sanatate a animalului
- postează fotografia şi datele ele identificare ale animalului pe pagina web a Centrului Teritorial
Veterinar Sector 2, facebook sau pe alte pagini dedicate animalelor.
- contactează ONG-urilor in vederea iclentificăii unor potenţiali adoptatori;
- permite accesul in aclapost a potenţialilor adoptatori, in urma solidtărilor scrise ale acestora, in
vederea adopţiei;
- pune la dispoziţia adoptatorilor informaţii cu privire la condiţiile prevazute ele lege şi ele actele
administrative adoptate de Consiliul Local Sector 2 în domeniul adopţiei si cazarii animalelor din
adăposturile centrului, la costurile aferente găzduirii animalelor precum şi formularele necesare
perfectării adopţiei.

- preia cererile de adopţie. însoţite, in mod obligatoriu, ele declaraţia pe proprie răspundere a
persoanelor care doresc să adopte ca deţin mijloacele materiale necesare ele întreţinere a animalelor
adoptate;
- transmite persoanelor interesate a adopta un animal găzduit in adăposturile Centrului Teritorial
Veterinar Sector 2, informat letric sau clupă caz, în format electronic, documentele şi informatiile ele
mai sus, inclusiv modelul ele contract - angajament necesar perfectării adopţiei. Aceste documente vor
fi semnate de către solicitanţi şi ulterior, 1or fi transmise pe adresa de email a Centrului Teritorial
Veterinar Sector 2.
- întocmeşte contractul - angajament. conform modelului prevăzut de prezenta Metodologie si face
demersurile ele înregistrare a acestuia, clupă semnarea de către părţi. in evidenţele Centrului Teritorial
Veterinar Sector 2, in vederea urmăririi indeplinirii obligaţiilor contractuale de cate adoptator,

respectiv. achitarea costurilor stabilite pentru intretinerea. cazarea şi serviciile sanitar - veterinare la
nivelul adăposturilor aflate în administrarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.

3. Drepturile si

obligaţiile

adoptatorului

- să achite contra valoarea costurilor de intreţinere lunară stabilite prin Ho tărârea Consiliului Local
Sector 2, cu respectarea tuturor clauzelor contractuale până pe data de 25 ale luni i, pentru luna
următoare

- să anunţe in timp util, cu minim 15 zile înainte, despre imposibilitatea de achitare a costuri lor
stabilite pentru cazarea şi întreţinerea animalelor, pentru a se putea dispune, fie rezi lierea contractului
de ado p ţie, fie o reeşalonarea plăţi l or, dacă acesta s tăruie pentru menţinerea contractului;
- să anun ţe Centru l Teritorial Veterinar Sector 2 despre intenţia de rezi liere a contractului, cu cel putin
15 zile înainte, printr-o notificare scrisă şi transm isă Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 prin orice
mijloc de comunicare (poştă, email, curier )
- să reactualizeze anual declaraţia pe proprie răspundere privind posibilitatea de s usţinere a adoptiei la
distanţă a animalului;
- să preia animalul gazduit în adăposturile Centru lui Teritorial Veterinare Sector 2, renunţând la
serviciile de cazare ş i întreţinere oferite, cu îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute de dispoziţiile
legale în vigoare.
- orice alte drepturi şi ob l igaţ ii care vor fi stabilite în sarc ina sa prin dispozi ţii legale în vigoare.
4.

Obligaţiile

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2

- să asigure servic ii de cazare şi întreţinere tuturor animalelor gazduite în adăpost urile CTV Sector 2;
- să asigure servicii sanitar - veterinare tuturor animalelor găzduite în adăposturi le CTV Sector 2;
- să transm ită adoptatorului toate informaţiile cu privire la animalul adoptat, referitoare la starea de
sănătate, neces itatea as igurării unor tratamente care presupun costuri suplimentare, precum şi date cu
privire la bunăstarea acestuia;
- în cazul di agnosticării animalului, de către medicul veterinar de liberă practică contractat de către
Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, cu una din bolile incurabi le, aşa cum sunt menţionate în
Hotararea nr.24/03. 12.201 l a CNCMV privind aprobarea listei cu bolile incurabile la câine, va anunţa,
de îndată, adoptatorul despre starea curentă de sănătate a acestuia, printr-o notificare scrisă, prin
intermediul căreia i se comunică opţiuni le cu privire la s ituaţia animalului bolnav ş i anume, preluare
acestuia prin adopţie definitivă din adăposturile Centrului sau, în caz contrar, declanşare procedurii de
eutanas iere.
- să informeze adoptatoru l despre decesul animalului;
- sa urmărească încasări l e aferente co ntractelor - angajament semnate;

Anexa 2 la HCLS2

tlr. ..... „ „ ... ./202 l

CONTRACT CADRU DE ADOPŢI E Ş I GAZDUIRE
NR.
I- - - -- Art. l PARTILE CONTRACTULUI:
Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 (denumit CTV Sector 2) cu sediul in Bucures ti [on Vlad nr 35 sector 2, cod fiscal lJ590744, repreze ntat prin -D irector, dl/dna _ __ __________
in calitate de prestator,
Sl

__________ _ _ domiciliat( a) în - - - - - - - - - - - - - - - posesor al C. L seria - - -nr. - - - - - - -, telefo n - - - - - - - - - în ca litate d
e adoptator,
Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiec tul prezentului contract îl constituie adopţia la dis tanţă a animalului cu următoarele date ele
iclenti fi care:
Spec ia: canină/felina/ ..... .... „ •.•••..•.... •. .•...
Carnet de sănaătate ..... ......... ...............„ ... . .
Rasa .. .... ... .. ...... ...................... .... .
Nume .. ... ........ „ . „ .....•.....•.•...........•.•. „„ ... .
Sex I Culoare.... „/ „ .................... „. „ .. ..„ .. „
Vârsta ............ „ . .. ... ............. „ .. .. ........... „ ..
Vaccinari .............. ......... „ . . .......... . ........ . . . . .
Sterilizare DA. .. ..... .... Nu ................. „. „ .. .
[clentificare ................ .... „ . „ .. . . ... .............. . . .
Deparazitare internă .......... ... „ .... „ . .......... .
Deparazitare externă ... ... ..„ ..... .. „ .. „ . „ . ..... .
Art.3

OBLlGAŢIILE

ADOPTATORULUI:

- să achite contravaloarea costului de Lntreţine re tunar, stabilit în sarcina adoptatorului, prin Hotărâre a
Consiliului Local Sector 2, în cunatum de .... „ „ „ „ .. tei cu respectarea tuturor clauzelor contractuale;
până pe data de 25 ale lunii, pentru luna următoare în contul nr. RO l 7TREZ7022 l 3602SOXXXXX
deschis ta Trezoreria Sectorului 2, beneficiar Directia Venituri Buget Local Sector 2, cod fiscal
lJ 8l l802, sau la orice Oficiu Poşta l C.N Poş ta Română S.A din Municipiul Bucureşti, cu me nţiunea:
beneficiar Direc ţia Venituri Buget Local Sector 2, cod fiscal 1381 1802, cod de debit 227.
Pentru plata în valută număru l ele cont este: COD SWIFT:BRDEROBU COD IB AN
R072 BRDE426SV6 t 371344260 NR. CONTRACTULUl
- să anunţe în timp util, cu minim l 5 zile înainte , despre imposibilitatea ele achitare a costurilor
stabilite pentru cazarea ş i întreţinerea animalelor, pentru a se putea dispune, fie rezil ierea contractului
ele adopţie , fie o reeşalonare a plăţi l or, dacă acesta stăruie pentru menţinerea contractului;
- să anunţe Centruui Teritorial Veterinar Sector 2 despre intenţia ele reziliere a contractului, cu cel
putin l5 zile înainte, printr-o notificare scrisă ş i transmisă Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 prin
orice mijloc de comunicare (postă, email, curier).
- să preia animatul găzduit în adăposturi l e Centrului Teritorial Veterinare Sector 2, renunţând la
serviciile de cazare şi întreţinere oferite, cu îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute de dispoz iţiile
legale ln vigoare.
- să comunice, m maxim l O zile, în mod explicit, Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, decizia cu
privire la s ituaţia animalului în cazul primirii notificării ca urmare a diagnosticării acestuia, de către
medicul ve terinar de l i beră practică contractat, ele Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, cu una din
bo lile incurabile, aşa cum sunt menţi onate în Hotărârea m. 24/03.1 2.20 l l a CNCMV privind aprobarea
listei cu bolile incurabile la câine.
Lipsa unui răspuns în termenul stabilit prin prezentul contract sau refuzul pre luării definitive a
animalului conduce la încetarea raporturilor contractuale dintre părţi.
- să viziteze animalul găzduit în adăpos turile Centrului, în timpul programului ele vizită ;
- să anu nţe, prin notificare, Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 despre intenţia de reziliere a
contractului, cu cel puţin t 5 zile înainte,

- să achite costurile tratamentelor medicale stab ili te ln sarc ina sa, co nform notificărilor primite de la
Centrului Te ritorial Veterinar Sector 2, ş i pe care le-a aprobat în prealabil
- orice alte drepturi ş i ob ligaţii care vor fi stabilite în sarcina sa prin dis poziţi i legale in vigoare.
Adoptatorul declară că are cunoştinţă de preveder ile legale în vigoare privi nd drepturile animale lor de
companie, Legea 205/2004 cu modificarile ulterioare, Legea 60/2004 - Conventia de la Strasbourg
privind drepturile animalelor de compan ie, Legea m. 258/20 13 şi alte reg l ementări pri vinci drepturile
animalelor ele companie.
Art.4

OBLIGAŢIILE

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2:

- să asigure servici i ele cazare şi întreţinere animalului/animalelor găzdui t în adăposturile CTV Sector
2;
- să as igure serv icii sanitar - veterinare animalului/animalelor găzduite în adăposturile CTV Sector 2;
- să transm ită adoptatorului toate informaţii le cu privire la animalul/animalele aeloptat/e, referitoare la
starea ele sănătate, neces itatea asigurării unor tratamente care presupun costuri supl imentare, precum şi
date cu privire la bunăstarea acestuia/acestora;
- în cazu l diag nost icăr ii an imalului, ele către medicul veterinar de l iberă p ractică contractat de Centrul
Teritol'lal Veterinar Sector 2, cu una din bolile incurabile, aşa cum sunt menţ i onate în Hotararea
nr.24/03.1 2.20 1 l a CNCMV privind aprobarea listei cu bolile incurabile la câine, va anunţa, de îndată,
adoptatorul despre starea c urentă de sănătate a acestuia, printr-o notificare scrisă prin intermediul
căreia i se comuni că opţiunile cu privire la s ituaţ ia animalului bolnav şi anume, preluare acestuia prin
ado pţie definitivă din adăposturile Centrului sau, în caz contrar, declanşare procedurii de eutanasiere.
- să informeze adoptatorul despre decesul animalului;
- să u1111ărescă încasăril e aferente contractelor - angajament ;
- costurile eventuale lor tratamente medicale suplimentare (operatii/alte interventii chirurgicale) se
aduc la cunostinta adoptatorilor la distanta de catre CTVS2, înainte ca acestea sa fie efectuate; decizia
de a trata animalul si implicit de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale in acest caz,
apartine adoptatorului , care tebuie sa-si exprime cat mai urgent, de la luarea la cunostinta a acestora,
urmand ca acestea sa fie achitate in termen de max. IOzile de la finalizarea tratamentului.
Pana la incheierea unui co ntract de servicii medicale veterinare cu un medic de libera practica toate
animalele sunt mentinute in adapost pentru adoptie.
Art.5 ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

- ca u1mare a acordului partilor;
- ca urmare a decesului animalului, cazat în adăpos t;
- ca urmare a pre luării definitive a animalului din adăpo st.
- ca urmare a lipse i unui răsp uns în termenul stabilit prin prezentul contract sau refuzul preluări i
definitive a animalului, în s ituaţia în care acesta a fost diagnosticat cu o boală incurab ilă din cele
menţionate în Hotararea nr.24/03 .12.201 l a CNCMV privind aprobarea listei cu bo lile incurabile la
câine.
- ca urmare a înce tări i acti vitaţii Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;
- ca urmare a s i stări i plăţilor pentru 2 luni consecutive.
Modificarea sau completarea prezentului contract se va face prin act adi ţional;
Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în conformitate cu
dispozi ţi ile legale în vigoare.
Centrul Teritorial Veterinar Sector 2
Director

Vizat pentru legalitate

Adoptator

RO MANIA
Mun icipiul Bucureşti
Consiliul Local Sector 2
CENTRUL TER ITORI A L VETERINAR
Str.Ion Vlad nr. 3-5. Sector 2. cod 0224 l l Bucuresti,
Tel/fax 021.255.22. l 7 /021. 255.22.07:CF 13590744

CENTRUl. TERITORIAL- S2
INTRARE

Q LQ~ IEŞIRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 infiinţat prin Hotărârea Cons iliului Local Sector
2 nr.8 4/200 l , conform atribuţ iil or stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.24/25 .06.2016,
funcţio neaza în subordinea Consiliului Local Sector 2, ca serviciu public specializat de
interes local, cu personalitate juridică, prestând servicii publice.
Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 as igură servicii de găzduire şi întreţinere a
animalelor din Adăpos turi le sale. Pe fond ul, modificărilor legislative în materia protecţiei
animalelor precum şi a creşterii cheltuielilor directe (steri lizare, inregistrare RECS, vaccinare,
tratamente curente - menţinerea stării de sănătate a animalului pentru păstrarea şi mentinerea
imunităţii în parametri optimi) a costului de întreţinere c urentă (hrana umedă/uscată,
medicamente, alte alimente constituind lrrana adecvată, cu necesarul proteic pe categorii de
varsta), a cheltuie lilor pe uti litati (apa, curent, canalizare,intretinere, reparatii curente) cât ş i a
serviciilor cu caracter funcţional (servicii dezinsectie, deratizare, dezinfecţ i e, servicii
neutralizare cadavre, servicii sanitar - veterinare cu un medic veterinar de li beră practică
organizat în condiţiile legii, etc, considerăm necesară emiterea unei noi Hotărâri cu privire la
metodologiei de adopţ i e a animalelor aflate în adaposturile gestionate de Centrul Teritorial
Veterinar Sector 2 precum ş i pentru aprobarea costului aferent intreţinerii animalelor adoptate
ş i ocrotite în aceste adăposturi, în sensul alinierii conditiilor, termenilor si costurilor aferente
intretinerii acestora cu obligaţiile imperative ce trebuie respectate de Centru lui Teritorii
Veterinar Sector 2 pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale in domeniul protecţiei
animalelor, a stării de sănătate ş i bunăstare fizică şi psihică a acestora pe perioada şederii în
adaposturile instituţie i .
Potrivit Anexei 2 din HCL Sector 2 nr. 11 8/2013, pentru aprobarea metodologiei de adopţie a
câinilor aflaţi în adăposturile gestionate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, şi pentru
aprobarea costului aferent întreţinerii câinilor adoptaţi şi ocrotiţi în aceste adăposturi - costul
lunar de întreţinere per câine în adăpost a fost cuantificat la suma de 77 lei.
Analizând datele Anexei 2 am constata următoarele :
prin HCL Sector 2 mai sus amintit, nu reprezintă cuantumul
total al costurilor per câine/lună dearece aplicând Formu la : Total exec uţie buget : nr.
Valoarea de 77 lei

stabilită

O.O. nr. 24 clln 24 august 20 16 privind organizarea ş i desfăş urarea acti v ită ti i ele
neutralizare a subproduselor ele origine anima lă care nu sunt destinate consumului uman;
HO nr. I 059/20 lJ privind aprobarea Normelor Metodologice ele aplicare a O. U.O.
155/200 1, cu mod i fică ri ş i co m p le tări ;
ORD IN 11r. l din 7 ianuarie 20 14 ANS VSA pentru aprobarea Normelor pri vind
identificarea ş i inregistrarea câinilor cu stă pân, cu mocliticari si completari;
În temeiul dis poziţiilor cu caracter special emise de către Colegiul Medicilor Veterinari,
cu aplicabilitate obliga torie;
Ho tă râ rea nr. l 9/0l.07.20 11 CNCMV privind aprobarea Ghidului pentru eutanasierea
animalelor, modificat prin Hotararea nr.45/26.10.20 13 CNC~IV ;
Hotărârea nr.24/0J. l 2.20 l l CNCMV privind aprobarea listei cu boli le incurabile la
câ ine;
Ho tărâ rea nr. 34/0l.02.20 12 CNCMV privind apro barea modelului de co nsi m ţământ a
proprietarului pentru acceptarea procedurilor medicale/operatorii ş i a model ului de
cerere/solicitare/acceptare a eutanasiei, modificată prin Hotararea nr.42/ 12.04.201 3 CNCMV;
Regulamentul CE nr. l/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind p rotecţ i a
animalelor în timpul transportului
Legea nr.60/2003 privind ratificarea Conventiei Europene pentru proţect i a animalelor
de companie de la Strasboug din 2003;
Regulamentul (UE) 20 16/429 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 9 martie
20 16 pri vind bo lile transmisibile ale animalelor ş i de modificare şi de abrogare a anumitor
acte din domeniul sănătăţ ii animalelor (,.Legea privind sănătatea anima lă" ) , care se apl ică
începând cu 2 t aprilie 202 t
[n temeiul dispozitiilor cu caracter spec ial emise de catre Co legiul Medicilor Veterinar, cu
aplicabilitate obligatorie;
Ţinând

cont de reglementările interna ţion ale, pe care România le-a ratificat:
- prin Legea nr.60/2003 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia
animalelor de companie de la Strasboug din 2003;
- Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9
martie 20 t 6 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare ş i de abrogare a
anumitor acte din domeniul sănătăţ ii animalelor („Legea privind sănătatea an i mală") , care se
ap lică începând cu 21 aprilie 202 l
- Regulamentul CE nr. t/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia
animalelor in timpul transportului;
Faţă

de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi prezentul proiect d e
hotărâre privind aprobarea metodologiei ele adopţie a animalelor aflate în adăp os turile
Centru lui Teritorial Veterinar Sector 2 precum ş i pentru aprobarea co ntribuţie i
aferente întreţinerii animalelor adoptate ş i ocrotite în aceste adăposturi.
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COST INTRETINERE PER ANIMAL PER LUNA IN ADA POST
AL CENTRULlJI TERITORIAL VETERINAR SECTOR 2 LA
CAPITOLUL 66.02.50.50

ICheltuieli indirecte

ICI

541 animale
COD
INDICA
DENUMIREA INDICATORILOI
TOR
A
B
TOTAL CHELTUIELI

EXECUTIE
31.08.2021

COST/
LUNA

2
767,623.47

6
95,952.93

74,0lJ.98

COST/
ANIMAL
I LUNA

7
177.36

TITLUL I CHELTUIELI DE

PERSONi\L -tesa. 7 salariaţi
Cheltuieli salariale in bani*

!O.Ol

604,080.84
592,111.84

10

75,510.l l

lJ9.58
lJ6.81

Salarii de baza

!O.Ol.Ol

568,338.84

10.01.05

Indctnnizatic de hrana

10.01.17
10.03

I O, 144.00
I 3,629.00
11,969.00

7 l.042.36
1.268.00
I ,703.63
1,496.13

I 31.32

Sporuri

I 0.03.07

11.969.00

l.496.13

2.77

163,542.63
162,324.52

20,442.83
20,290.57

37.79
37.51

5, 144.22
2,731.00
8,001.20

643.03
341.38
1,000. 15

0.63
1.85

20.01.09

I 8. I 58.63

2.269.83

4.20

20.01.30
20.02

128,289.47

16.036.18
0.00

29.64

20.04
20.04.02
20.04.04

573.l l

71.64

O.lJ

573. I I

0.13

o.oa

71.64
0.00

645.00

80.63

0.15

645.00
0.1111

80.63

0.15

0.00

0.00

Contributii

2.34
3.15
2.77

Contributie asiguratorie de n1unca
TITLUL II BUNURI SI
SERVICII

Bunuri si servicii
furnituri de birou
Piese de schin1b
posta si telecoinunicatii

20
20.01
20.01.0 I
20.01.06
20.01.08

I. I 9

i'vlateriale si servicii pentru
intrctinerc si functionare

Bunuri si servicii cu caracter
functional

Reparatii curente

0.00

0.00

l\tledican1ente si 1nateriale

sanitare
Materiale sanitare
Dezinfcctanti

Bunuri de natura obiectelor de
inventar
20.05
Alte obiecte de inventar

Protectia niuncii 7 salariaţi

20.05.30
20.14

0.00

lei
Cheltuieli directe caini
508 caini. 18 salariaţi
COD
INDICA
DENUMIREA INDICATOR!LOF
TOR
A
B
Total
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL 18 salariaţi

EXECUTIE
31.08.2021

COST/
LUNA

COST/
ANIMAL
I LUNA

7

2
1,002,066. 99

6
125,258.37

246.57

10
10.01

837,143.85

104,642.98

205.99

Cheltuieli salariale în bani*

818,523.00

Salarii de baza

JO.Ol.Ol

20 l.41
170.13

Sporuri
lnden1nizatie de hrana

10.01.05

691.404.110
79,011.00

102,315.38
86,425.50

48.1118.00
18,620.85

9.876.38
6.013.50
2,327.61

19.44

10.01.17
10.03

Contributii

11.84
4.58

COST INTRETINERE PER ANIMAL PER LUNA IN AIJAPOST
AL CENTRULUI TERITORIAL VETERINAR SECTOR 2 LA
CAPITOLUL 66.02.50.50
I

L'heltuieli indirecte

541 animale
COD
INDICA
DENUMIREA INDICA TORll.01
TOR
A
B
Contributie asiguratorie de 1nunca
I0.03.o7
TITLUL li CHELTUIELI CU
BUNURI SI SERVICII
20
!vtateria!c de curatenie
20.01.02

EXECUTIE
31.08.2021

COST/
LUNA

COST/
ANIMAL
I LUNA

2

6

7

18.620.85

2.327.61

4.58

164,923.I4
4,091.89

20,615.39
51 1.49

40.58
I.O I

20.01.03
20.01.04
20.01.05

24.416.33
2.665.29
9.000.00

3.052.04
333.16
1,125.00

6.0 I
0.66
2.21

20.01.30
20.03
20.03.0 I
20.03.02

12,126.70
63,019.92
1.788.92
61.231.00

[.j 15.84
7,877.49
223.62
7.653.88

2.80
I5.5I
0.44
15.07

20.04
20.04.01

22,9 I5.00
22,915.00

2,864.38
2.864.38

5.64
5.64

Unifonne si cchipaincnt protectie 20.05.0 I
Protectia 1nuncii 18 salariaţi
20.I4
1\lte cheltuieli
20.30
Chirii
20.30.04

2,304.96
4,753.90
I9,629.I5
19.629.15

288.12
594.24
2,453.64
2,453.64

0.57
1.17
4.83
4.83

Inca!zit ilutninat energie electrica
Apa canal salubritate
Cotnbustibil
Bunuri si servicii cu caracter
functional
Hrana
Hrana oa1ncni l 8 salariati
Hrana catci
J\tledicantente si n1ateriale
sanitare catei
Mcdican1ente

lei

Ch e lt u1e
. r1d.irec t e DISICI
33 pisici, I salariat
COD
INDICA
DENUMIREA INDICA TORll.OI
TOR
A
B
Total
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL I salariat
10
Cheltuieli salariale in bani*
10.0I
Salarii de baza
I O.O I.O I
Sporuri
I O.O 1.05
lnde111nizatic de hrana
10.01.17
10.03
Contributii
Contributie asiguratorie de 1nunca
I 0.03.07
Titlul II Cheltuieli cu bunuri si
servicii
20
Hrana
20.03
20.03.0 I
Hrana oaincni I salariat
Hrana pisici
20.03.02

EXECUTIE
31.08.202 l

COST/
LUNA

COST/
ANIMAL
I LUNA

2
46,1I7.13

6
5,764.64

7
174.69

36,044.15
35,251.00
29.381.00
3.392.00
2,478.00
793.15

4,505.52
4,406.38
3.672.63
424.00
309.75
99.14

136.53
133.53
111.29
12.85
9.39
3.00

793.15

99.14

3.00

10,072.98
8,099.39
99.39
8,000.00

1.259.12
1.012.42
12.42
1.000.00

38.I6
30.68
0.38
30.30

I

COST INTRETINERE PER ANli\IAL PER LUNA IN ADA POST
AL CENTRULUI TERITORIAL VETER INAR SECTOR 2 LA
CA PITO LU L 66.02.50.50
1e1

C heltuieli inclirccte

54 1 animale
COD
INDICA
DENUMIREA IND ICATORILOR TOR
A
B
Med ica mente si materiale
saui tarc
20.04
Medicamente
20.04.0 1
Uniforme si echipament I salariat
20.05.0 1
Protcctia muncii I salariat
20. 14

EXECUTIE
3 1.08.202 1

COST/
LUNA

COST/
AN IMAL
I LUNA

2

6

7

1,600.00
1,600.00

200.00
200.00

6.06
6.06

128.06
245.53

16.01
30.69

OA9

jTotal cost pt 541 animale

1,815,807.59

226,976

419.551

jc heltuieli directe

1,048,184.12

131,023

242.19 1

0.93

Cheltuieli totale pt caini

=

246.57+177

423.93

Cheltuieli totale pt pisici

=

174.69+177

311.50

