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Nr. 47/22.03.2021 

Către Doamna Veronica IONIȚĂ 

Secretarul U.A.T. Bragadiru, Județul Ilfov 

 

 

 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE 

 

 

 

În baza 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, subsemnatii, în calitate 

de consilieri locali din partea Partidului Mișcarea Populară, vă înaintăm spre înregistrare și 

supunere la vot Consiliului Local Bragadiru PROIECT DE HOTARARE privind gestionarea 

situației câinilor fără stăpân pe raza Orașului Bragadiru, Județul Ilfov. 

 

Data 22.03.2021  

 

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                                                                                                      

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind gestionarea situației câinilor fără stăpân pe raza Orașului Bragadiru, Județul 

Ilfov 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BRAGADIRU, JUDEȚUL ILFOV, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al consilierilor locali din partea Partidului Mișcarea Populară, 

- Raportul de specialitate al Serviciului Gospodărire, Întreținere, Reparații și Deservire, 

- Raportul de specialitate al Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, 

- Raportul comisie de specialitate juridică și de disciplină a Consiliului Local al Orașului 

Bragadiru, Județul Ilfov, 

- Raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Orașului 

Bragadiru, Județul Ilfov, 

 

În baza prevederilor: 

-OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- HG nr. 1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001, 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. d), art. 129 alin. (7) lit. s) și art. 136 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă retragerea din ASPA IVETS prin încetarea aplicabilității HCL nr. 

117/30.08.2018 privind aderarea Orașului Bragadiru, Județul Ilfov la Asociația pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS.  

Art. 2 Se recuperează sumele achitate în anii 2018-2021 drept cotizație fixă și mobilă. 

Art. 3 Se înființează Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cadrul Primăriei Orașului 

Bragadiru, Județul Ilfov. 

Art. 4 Se organizează Programului de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân 

și fără stăpân de pe raza Orașului Bragadiru, Județul Ilfov.  
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Consilieri Locali Bragadiru 

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                                                                                                      

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 

                                                                                                                                            

 

 

VIZAT,  

SECRETAR GENERAL,  

IONIȚĂ VERONICA 

 

 

 

 

 

 

 

ORAȘUL BRAGADIRU, JUDEȚUL ILFOV 

NR.             /  
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REFERAT DE APROBARE 

PROIECT DE HOTARARE 

privind gestionarea situației câinilor fără stăpân  

pe raza Orașului Bragadiru, Județul Ilfov 

 

Subsemnații, în calitate de consilieri locali din partea Partidului Mișcarea Populară 

Bragadiru, vă transmitem prezentul proiectul de hotărâre având ca subiect gestionarea 

situației câinilor fără stăpân din Orașul Bragadiru, Județul Ilfov, având în vedere 4 direcții 

de acțiune, detaliate în continuare: 

 

OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, cu modificările și completările ulterioare, vorbește despre obligația consiliilor locale 

de a înființa servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, despre înființarea 

Registrului de evidență a câinilor fără stăpân capturați de pe raza UAT, despre obligația de a 

amenaja și finanța adăposturi publice pentru câinii fără stăpân, precum și despre posibilitatea 

de a concesiona serviciul numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară 

activități în domeniul protecției animalelor. 

În anul 2018, Consiliul Local Bragadiru a aprobat aderarea orașului la ASPA IVETS 

prin HCL nr. 117/30.08.2018, după ce au eșuat două încercări de delegare și concesionare a 

serviciului public de gestionare a situației câinilor fără stăpân, în ciuda faptului că din punct de 

vedere legislativ aderarea la o asociație nu este o opțiune.  

În răspunsul nr. 4967/26.02.2021 al  Primarului Orașului, se precizează că prin HCL 

nr. 146/2017 a fost înființat Serviciul public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân, numai 

că aceea este o hotărâre care vizează modificarea statului de funcții și organigramei UAT 

Bragadiru, în sensul în care s-au  înființat posturi în diverse structuri ale aparatului de 

specialitate, printre care și 3 posturi la serviciu acesta( 1 șef, 2 muncitori necalificați). Această 

hotărâre nu corespunde normelor legale de înființare a serviciului. În plus niciodată nu a fost 

cineva angajat pe aceste 3 posturi. 

În conformitate cu prevederile legale, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân poate 

fi încredințat unor asociații, numai prin concesionare și nu altfel. Ori nu poți concesiona ceva 

ce nu ai constituit legal.  În plus, în cazul de față, aderarea la o asociație nu dă drept de 

desfășurare a activității de gestionare a situației câinilor fără stăpân, nefiind expres prevăzută 
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de legea specială în materie, singura forma legală prin care ASPA IVETS se putea ocupa de 

gestionarea serviciului era în urma concesionării de către Primăria Orașului Bragadiru. 

De altfel, am constatat că nu suntem singura localitate unde s-a preferat aderearea/ 

asocierea la ASPA IVETS, dar sunt cazuri unde hotărârile de consiliu au fost anulate în instanța 

de contencios administrativ ( exemplu localitățile Brănești, Chișcani, Măcin, Topoloveni și 

Valu lui Traian din județul Tulcea). 

Având în vedere aspectele mai sus menționate, considerăm necesară încetarea 

aplicabilității HCL nr. 117/30.08.2018 privind aderarea Orașului Bragadiru, Județul 

Ilfov la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, acest lucru 

însemnând retragerea UAT Bragadiru din ASPA IVETS.  

 

Hotărârea prevede plata unei cotizații de aderare de 10 lei/ locuitor, fără să aibă vreo 

legătură cu serviciile prestate în acest cuantum. Nicăieri în textul HCL nr. 117/2018 nu se face 

referire la plata unei cotizații fixe anuale, ceea ce a produs confuzie publică, precum nici la 

plata unei cotizații în funcție de serviciile prestate, necunoscând sumele pentru fiecare 

activitate(capturare, tratament, intervenții).  

Din răspunsul nr. 55803/13.12.2019 al Serviciului de Gospodărire am aflat că au fost 

făcute plăți către ASPA IVETS în valoare de 190.769,06 lei în anul 2018 și 490.994,82 lei în 

anul 2019. În anul 2018 au fost capturați 472 de câini, iar în perioada ianuarie-noiembrie 2019 

au fost capturați 800 de câini.  

Din răspunsul nr. 4967/26.02.2021 al  Primarului Orașului am aflat că au fost făcute 

plăți către ASPA IVETS în anul 2018 în valoare de 190.769,06 lei pentru 472 câini capturați, 

pe lângă suma de 211.700 lei cotizația de aderare, în anul 2019 în valoare de 394.841,82 lei 

pentru 907 câini capturați, pe lânga suma de 96.153 lei cotizație, în anul 2020 în valoare de 

399.137,29 lei pentru 932 câini capturați, pe lângă suma de 99.600,15 lei cotizație.  

În total, Primăria Orașului Bragadiru a plătit către ASPA IVETS suma de 1.392.201 lei, 

dintre care cotizații 407.452,83 lei și capturare, transport și asistență veterinară 984.748,17 lei 

pentru un total de 2311 câini capturați în perioada 2018-2020. 

În contextul aderării la o asociație, cu încălcarea cadrului legal fixat de OUG nr. 

155/2001, însăși contribuția de aderare apare ca fiind nelegală, iar sumele plătite pentru servicii 

trebuie să fie verificate temeinic.  

Având în vedere aspectele mai sus menționate, considerăm necesară recuperarea 

sumelor plătite în perioada 2018-2020 drept cotizații. 

 



6 
 

Cum înființarea Serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân nu a fost 

făcută în mod legal în anul 2017, iar nici măcar acele 3 posturi nu mai există în urma adoptării 

HCL nr. 16/2021, este necesară menționarea expresă a înființării serviciului, pentru 

respectarea obligațiilor legale din OUG nr. 155/2001.  

 

Pentru rezolvarea problemelor provocate de câinii fără stăpân trebuie să ținem cont de 

rezolvarea surselor câinilor pe stradă: câini abandonați din curte și câini aduși din alte localități. 

Capturarea și eutanasierea câinilor nu este o soluție decât de moment, care va fi realizată în 

mod continuu costându-ne bani, dacă nu începem să gândim soluții pe termen lung, care sa 

determine stoparea fenomenului, iar modul de gestionare să fie unul ferm, constant, dar și cu 

compasiune față de animalele fără stăpân.  

Având în vedere aspectele mai sus menționate, considerăm oportună organizarea 

Programului de sterilizare gratuită, microcipare și înscriere în registrul animalelor de 

companie fără pedigree, cu stăpân și fără stăpân, cu frecvență lunară, într-o locație pusă 

la dispoziție de Primărie, în parteneriat public-privat cu asociațiile de profil, cabinetele 

veterinare.  

 

 

Cu stimă,  

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                    

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 

                                                           

Consilieri Locali PMP Bragadiru 


