Proiect

REFERAT DE APROBARE

Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, asigură servicii de găzduire şi
întreţinere a animalelor din adăposturile sale.
Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24/2016 au fost aprobate Organigrama,
Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar
Sector 2.
Luând în considerare necesităţile existente la nivelul Sectorului 2, Centrul Teritorial
Veterinar Sector 2 şi-a diversificat activitatea, asigurand servicii de găzduire şi întreţinere a
animalelor din Adăposturile sale. Pe fondul, modificărilor legislative în materia protecţiei
animalelor precum şi a creşterii cheltuielilor directe (sterilizare, inregistrare RECS, vaccinare,
tratamente curente - menţinerea stării de sănătate a animalului pentru păstrarea şi mentinerea
imunităţii în parametri optimi) a costului de intreţinere curentă (hrana umedă/uscată,
medicamente, alte alimente constituind hrana adecvată, cu necesarul proteic pe categorii de
varsta), a cheltuielilor pe utilitati (apa, curent, canalizare,intretinere, reparatii curente ) cât şi a
serviciilor cu caracter funcţional (servicii dezinsectie, deratizare, dezinfecţie, servicii neutralizare
cadavre, servicii sanitar - veterinare cu un medic veterinar de liberă practică organizat în
condiţiile legii, etc, considerăm necesară emiterea unei noi Hotărâri' cu privire la aprobarea
metodologiei de adopţie a animalelor aflate în adaposturile gestionate de Centrul Teritorial
Veterinar Sector 2 precum şi pentru aprobarea costului aferent intreţinerii animalelor adoptate şi
ocrotite în aceste adăposturi, în sensul alinierii conditiilor, termenilor si costurilor aferente
intretinerii acestora cu obligaţiile imperative ce trebuie respectate de Centrului Teritorii
Veterinar Sector 2 pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale în domeniul protecţiei
animalelor, a stării de sănătate şi bunăstare fizică şi psihică a acestora pe perioada şederii în
adaposturile instituţiei.
La baza evaluarii preliminare a impactului, in intelesul art.7 alin.I teza a II a din Legea
nr.24/2000, republicata, s-a avut în vedere, la analizarea si identificarea efectelor economice,
financiare si de mediu pe care le produc reglementarile propuse, costurile reale realizate de catre
CTVS2 pentru îngrijirea animalelor gazduite incele doua adaposturi.
La evaluarea impactului politicilor publice, s-a tinut cont si de faptul că există un interes din
partea comunităţii - persoane fizice şi juridice - care doreşte să îşi asume responsabilitatea
îngrijirii unui animal, suportând cheltuielile de întreţinere/cazare a acestuia într-un adăpost
pentru animale, în scopul evitării abandonul şi a înmulţirii necontrolate a acestora prin
intermediul unui Contractul-cadru de adopţie şi găzduire.
În baza documentelor de fundamentare ce vor fi elaborate la nivelul compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi la nivelul Centrului Teritorial
Veterinar Sector 2 aferente proiectului de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea
metodologiei de adopţie a animalelor aflate în adăposturile gestionate de Centrul Teritorial

Veterinar Sector 2 şi pentru aprobarea contribuţiei aferente întreţinerii animalelor adoptate şi
ocrotite în aceste adăposturi, cu respectarea dispozitiilor art. 7 si urm. din Legea nr.52/2003
privind transparenta decizionala în

administraţia

public, republicata, cu modificari si completari

coroborata cu dispozitiile, prin raportare la prevederile art.81 din Legea nr.24/2000. privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, consider oportun
promovarea proiectului de hotărâre.
In sensul celor expuse mai sus,
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