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Nr. Jff~M din

RAPORT DE SPECIALTATE
la Proiectul de hotifrâre privind aprobarea metodologiei de adoptie a animalelor aflate În
a(/<'iposturile gestionate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 şi pentru aprobarea
contribu/iei aferente Între/ineri animalelor adoptate şi ocrotite În aceste adăposturi
A vând în vedere adresa Direcţiei Administraţie Publi că Locală nr. 184463/ 19 .11.2021,
referitoare la analizarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de adoptie a

animalelor aflate în adăposturile gestionate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 şi pentru
aprobarea contribujiei aferente întrejineri animalelor adoptate şi ocrotite în aceste adăposturi
şi reglementările

•
•
•
•

cuprinse în:
Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările ş i completările
ulterioare
OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, cu modificările şi completările ulterioare
HGR nr. I 059/20 13 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG nr.1 55/2001
A lte acte normative specifice ( OG 42/2004, Ordin Pres. ANSVSA nr.1 /2014 ,
Hot. CNCMV nr.19/20 l l ,nr.24/20 l l ,nr.34/201 2, Regulmentul CE nr.1/2005).

Văzând Nota de fundamentare
nr.2124/12.11.2021 întocmită de Centrul Teritorial
Veterinar, serviciu public specializat de interes local, aflat în subordinea Consiliului Local Sector
2, prin care se solicită o adoptarea unei noi Hotărâri cu privire la :
1) metodologia de adopţie a animalelor afl ate în adăposturile gestionate de Centrul
Teritorial Veterinar Sector 2;
2) modelul contractului -cadru de adopţie şi găzduire a animalelor ocrotite în
adăposturile Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;

3) costul de întreţin ere stabilit în sarcina adoptatorului pentru anul 2022.
Referitor la aspectele enumerate la punctele 1) şi 2) nu ne putem
acestea nu intră în sfera de competenţă a Direcţiei economice.

pronunţa,

întrucât

Referitor la punctul 3) - preci zăm că totalul execuţiei cheltuielilor bugetare la data de
- - - - -J l .08. 2.02-1-la- Gap.66.Q~ Q. .)0--GP-.V-{~St€- d 1. 88.). 8 0~~-le-i-(e-xtFas-e in-e-viEle-nţe-le-D irneţi ei- - - economice).
Evidenţa costurilor structurată pe categorii de cheltuieli directe pentru câini ş i pisici şi
respectiv cheltuieli indirecte (aferente personalului TESA) se regăseşte doar în evi denţele
contabile ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 .
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Tarifele propuse a fi stabilite în sarcina adoptatorului , astfe l cum se menţionează la
art.5 din Proiectul HCL S2 , respectiv 250 Ici/lună pentru un câine şi 175 lei/lună pentru o
pis ică, reprezintă în fapt doar recuperarea costului direct (rotunjit) al întreţinerii fiecărei
categorii de animale, fără a fi influenţat de costul indirect în cuantum de 177 lei/animal.
Propunem Consiliului Local Sector 2 aprobarea costului de întreţinere stabilit în sarcina
adoptatorului pentru anul 2022, întrucât costul lunar de întreţinere de 77 lei/animal stabilit
conform HCL Sector 2 nr.118/2013 nu poate acoperi decât 30% , respectiv 45% din totalul
cheltuielilor directe efectuate în prezent per animal.
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