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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funetionare al Serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judetului Ialomi ţa, pentru care s-a emis un
ordin de plasare în ad ăpost

Consiliul Judeţean Ialomita,
4/
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 'fit/1/7 20?1 Edin (V 03 .2021 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomita;
Examinănd:
Raportul nr.1-1131:02Zin ZN23 ° ki.ta 1 Direcţiei Coordonare Organizare;
- Avizul nr.
al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr.
al Comisiei pentru munc ă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Avizul nr.
al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
In conformitate Cu:
- prevederile Legit nr.205/2004 privind protec ţia animalelor, republicat ă, modificată prin
Ordonanţa de urgentă. a Guvemului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă"
in protectia animalelor, precum i pentru stabilirea unor m ăsuri organizatorice;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. „d", alin.(5) lit."q", coroborate cu art.182 alin.(1) din
Ordonanta de Urge* a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
complet ările ulterio are,
- prevederile Legii nr.27312006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparen ţa decizional ă in administraţia publică,
republicată,
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Adrninistrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:
Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare al Serviciului public de adăpostire
a animalelor aflate in pericol pe raza jude ţului Ialomiţa, pentru care s-a emis un ordin de plasare in
adăpost, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărdre.
Art.2. Sc aprobă asigurarea cu caracter continuu şi permanent a serviciilor publice de
adăpostire a animalelor care fac obiect al ordinului de plasare in adăpost, in condiţiile legii, prin:
a) incheierea unor contracte cu gr ădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau
ingrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele de ţinute de organizatii neguvernamentale
de protecţie a animalelor;
b) incheierea unor contracte cu ad ăposturi pentru cdini fărd stăpdn sau a altor adăposturi pentru
animale domestice, inclusiv ce1e detinute de organizatii neguvemamentale de protectie a animalelor,

Art.3. Se inandateaz ă Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să incheie contractele
prevăzute in Regulamentul aprobat conform art.1, pentru asigurarea function ării serviciului public de
adăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza jude ţului Ialomiţa, pentru care s-a emis un ordin de
plasare in adăpost.
Art.4 Prin grija Secretarului General al jude ţului Ialomita, prezenta hot ărăre se va comunica,
spre ducere la indeplinire, direc ţ iilor implicate din cadrul aparatalui de specialitate al Consiliului
Judeţean Ialomi ţa, Institutiei Prefectului Jude ţul Ialomita, urmand să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomiţa la secţiunea Monitor oficial al judeţului.

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al judetului Ialomita,
Adrian-Robert IONESCU
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la Hotărărea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.

Anexa
2022

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza
judeţului Ialomita, pentru care s-a emis un ordin de plasare in adăpost
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.l.Prezentul regulament stabile şte cadrul juridic şi modul in care se organizeaz ă şi
funcţionează serviciul public de adăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza jude ţului Ialomiţa,
pentru care s-a emis un ordin de plasare in adăpost, in conformitate cu reglementările prev ăzute
in Legea nr, 205/2004 privind protectia animalelor, republicat ă, modificat ă prin Ordonanţa de Urgenţă
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidentă in protecţia animalelor, precum
pentru stabilirea unor m ăsuri organizatorice,
(2)infiintarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se realizează potrivit principiilor
transparenţei, egalităţii de tratament, continuităţii, adaptabilit ăţii, accesibilităţii responsabilit ăţii şi al
furnizării serviciilor publice de adăpostire a animalelor de pe raza judetului Ialomiţa, ce fac object al
unui ordin de plasare in adăpost.
Art.2.(1)Consiliul Jude ţean Ialomita asigur ă cu caracter continuu şi permanent servicii
publice de ad ăpostire a animalelor aflate in pericol cc fac object al unui ordin de plasare in adăpost, care
vor fi prestate prin incheierea de contracte, in condiţille legii.
(3)Serviciile publice de adăpostire a animalelor se desfaşoară sub autoritatea Consiliului
Judeţean Ialomiţa, care are obligaţia de a monitoriza modul de prestare al acestora in limitele
competentelor stabilite de legislatia aplicabilă tipului de serviciu public.
(2)Gestionarea modalit ăţii de indeplinirea obligatiei mentionate la alin.(1) se va realiza
prin grija Directiei Investi ţii şi Servicii Public; Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilităti Public; din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomita.
(4)Consiliul Judetean Ialomi ţa colaborează cu politiştii din cadrul Poliţiei Romăne care
indeplinese activităţile in conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protec ţia animalelor,
republicată, modificată prin Ordonanţa de Urge*, nr. 175/2020,
Art.3. in sensul prezentului regulament, prin animal aflat intr-o situa ţie de pericol se
inţelege animalul aflat in oricare dintre urm ătoarele situa ţii:
a)animal care a fost rănit sau schingiuit;
b)animal care a fost implicat in lupte intre animale sau cu animale;
c)animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra c ăruia a fost practicat tirul;
d)animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
e)animal domestic expus fortat la temperaturi foarte ridicate on foarte sc ăzute;
f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe c ăile de circulaţie
publ ică.
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CAPITOLUL II
Servicii acordate animalului aflat in pericol pentru care s-a emis un ordin de plasare in adăpost
Art.4. Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului
pentru care s-a emis un ordin de plasare in adăpost functioneaz ă prin incheierea de contracte cu gr ădini
zoologice, centre de reabilitare şi/sau ingrijire pentru animalele din fauna sălbatică, cu adăposturi
pentru cdini fait stăpan sau a altor ad ăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele detinute de
organizatii neguvernamentale de protectie a animalelor, in condiţiile legii.
Art.5.Serviciile acordate animalului plasat in adăpost constau in următoarele:
scapturarea/preluarea/ridicarea, dup ă caz, a animalului aflat in pericol;
•asistenta veterinar ă de urgentă, inclusiv interventia chirurgical ă, la nevoie;
stransportul animalului capturat/preluat/ridicat, la adăpost;
•deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor identificate, dac ă este cazul, conform legislatiei sanitarveterinare;
•cazarea şi hrănirea animalului pe perioada ad ăpostirii acestuia.
Art.6. Consiliul Judetean Ialomiţa va deconta toate cheltuielile suportate de către entitătile cu
care are incheiate contracte, conform tarifelor stabilite şi aprobate, in conditiile legii, pentru fiecare
tip de serviciu acordat animalului plasat in adăpost, sens in care vor fi cuprinse sume in buget cu
această destinatie.
Art.7. in scopul cunoasterii modalitătilor de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a animalelor
cc fac object al ordinului de plasare in adăpost, pentru alegerea solutiei optime in fiecare caz in parte,
Consiliul Judetean Ialomita public ă pc site-ul proprju al institutiei, toate informatiile privind datele de
contact ale entitătilor care asigură serviciile respective necesare şi ale localitătilor in care se desfăşoară aceste
activităti

Art.8. in seopul preluării in custodie temporară sau restituirii c ătre detin ători, in conditii le legii,
Consiliul Judetean Ialorni ţa va publica pe site-'1 propriu al institutiei, toate informatiile privind animalele
care fac object al ordinelor de plasare in adăpost, in terrnen de 10 zile de la emiterea acestora.
CAPITOLUL III
Reguli privind plasarea in adăpost a unui animal aflat in pericol
Art.9.Politistii din cadrul Inspectoratului de Politic Judetean Ialomita care, in exercitarea
atributiilor de serviciu, constat ă că un animal se afl ă intr-o situaţie de pericol emit, de indată.,
ordin de plasare a animalului in adăpost pentru o perioad ă de 45 de zile.

Art.10.Politi ştii constată existenta situatiei de pericol pe baza evalu ării situatiei de fapt şi a stării
fizice a animalului care rezultă, dup ă caz, din:
a)constatarea direct ă şi consemnarea celor constatate intr-un inscris on inregistrarea celor
constatate cu mijloace tehnice;
b)declaraţiile persoanelor implicate in activitătile desfăşurate cu privire la situatiile de
pericol prevăzute la art.3 din prezentul regulament sau ale persoanelor căre au asistat la activităţile
respective sau au cunoştintă despre desfăşurarea acestora;
c)inregistrări video sau audio on fotografii, indiferent de provenienţa acestora;
dyinscrisuri, inclusiv cele de natura unesajelor sau public ărilor in rnediul electronic şi/sau de
telefonie mobil ă;
e)fişa de observaţie clinică intoemită de un medic veterinar.
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Art.11. Ordinul de plasare a animalului in adăpost cuprinde in mod obligatoriu menţiuni
cu privire la:
a)data, ora ş i locul unde este emis;
b)numele, prenumele, calitatea şi unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care îl
emite;
c)date care să asigure identificarea deţinătorului animalului, dac ă acesta este cunoscut;
d)date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea in adăpost;
e)descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea m ăsurii şi indicarea surselor
de informare pe baza c ărora a fost evaluată situaţia de fapt şi starea fizică a animalului;
f)temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
g)data la care ineetează aplicarea m ăsurii de plasare in adăpost a animalului;
h)dreptul de a contesta ordinul de plasarea a animalului in adăpost, termenul de exercitare a
acestui drept şi instanţa la care se poate depune contestaţia.
Art.12. Ordinul de p1asare a animalului in addpost Sc semnează in mod obligatoriu de către
poliţistul care emite şi se comunică entităţii responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a
anirnalelor, precum ş i deţinătorului animalului, dac ă acesta este cunoscut.
Art.13. Ordinul de plasare a animalului in adăpost se pune in executare de indată de către
personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor cc fac object at
ordinului de plasare in adăpost, in prezenţa poliţistului care 1-a emis.
Airt.14.Poliţistul consemneaz ă intr-un proces-verbal modalitatea de punere in executare a
ordinului de plasare a animalului in adăpost, menţionănd In mod obligatoriu date privind adăpostul
in care urrnează a fi plasat animalul şi mijlocul de transport utilizat.

Art. 15. Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa comunic ă ordinul de
plasare a animalului in adăpost, In copie, care Consiliul Judeţean Ialomiţa, in termen de 72 de ore de la
emiterea acestuia.
Art.16. Ordinul de plasare a animalului in adăpost poate fi contestat de deţinătorul
animalului in condiţiile Legii
completările ulterioare.

contenciosului administrativ nr.55412004, eu modific ările

Art.17. Nu se emite ordin de plasare a animalului in adăpost atunci and se constată că
situaţia de pericol nu a fost generat ă de către deţinătorul animalului, iar acesta declar ă in scris că va
asigura respectarea dispozi ţillor art.5 din Legeanr.20512004, respeetiv:
a)un ad ăpost corespunz ător;
b)hrană i apă suficiente;
c)posibilitatea de mi şcare suficient ă;
d)ingrij ire şi atenţie;
e)asistenţd medicaid.

Art. 18(1) Entitatea care asigură servicii publice de ad ăpostire a animalelor poate opta pentru
păstrarea animalului sau îi poate da spre adopţie/alte forme de instrăinare conform legislaţiei in vigoare,
in următoarele cazuri:
a) in cazul in care animalul are un deţinător eunoseut, jar acesta nu îl revendică in termenele
prevdzute de Legea nr. 205/2004;
b) in cazul in care animalul nu are in deţindtor cunoscut, după o perioadd de 45 de zile de la
piasare in adăpost, cu respectarea legislaţiei in vigoare.
(2) Once persoană care solicită adopţia/revendicarea/cump ărarea sau deţinerea sub once forma a
3

unui animal care a fost plasat in ad ăpost, va da o declaraţie pe proprie răspundere Cu privire la lipsa
oricărei interdicţii judecătoreşti de a deţine animate, conform art. 28 din Legea 205/2004, precum şi cu
privire la asigurarea condi ţiilor materiale pentru cre şterea si ad ăpostirea animalului In cauz ă, conform
art. 5 din Legea nr.205/2004 şi a reglementărilor legate in vigoare, incidente.
(3) in cazul in care animalul are un de ţinător cunoscut, entitatea care asigur ă serviciul public va
asigura serviciile necesare animalului pentru o perioada de 30 de zile de la data incet ării măsurii de
plasare in ad ăpost perioadă in care deţinătorul cunoscut poate solicita restituirea animalului. Detin ătorul
poate solicita restituirea animatului doar in cazul in care face dovada de ţinerii animalului cu once titlu
valabil şi declară pe propria raspundere faptul c ă va respecta prevederile art, 5 din Legea nr. 205/2004.
(4) in situaţia in care animalul nu a putut fi identificat, entitatea care asigur ă prestarea serviciilor
publice poate proceda la implantarea unui microcip in cazul câinilor i cabalinelor sau ata şarea unui
crotaliu/dispozitiv in cazul celorlatte animate, care s ă fie insoţit de toate informaţille necesare
identific ării unice a animalului.
(5) Activitatea de sterilizare se realizeaz ă cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare
referitoare la protec ţia animalelor (Cu excep ţia animalelor cu pedigree şi a celor cu condi ţii medicate
care nu permit operaţia de sterilizare).
Art. 19(1) Adăpostul are obligaţia de a raporta periodic c ătre Consiliul Jude ţean ialomiţa
informaţii cu privire la animalele care fac obiectul ordinelor de plasare in ad ăpost.
(2) Informaţiile vor cuprinde: datele de identificare ale animalului (inclusiv num ărut de microcip
crotaliu/dispozitiv de identificare) o poz ă cu animalul, starea de s ănătate, stadiut adop ţiei/ alte forme de
instrăinare conform legislaţiei In vigoare, precum şi once alte inforrnaţii relevante privind animalul aflat
in adăpost.
Art. 20(1) Adăpostul intreprinde toate demersurile necesare pentru salvarea animalului ce face
obiectul ordinului de plasare in ad ăpost.
(2) Eutanasierea unui animal se realizeaz ă doar la recornandarea medicului veterinar, decizia de
eutanasiere fiind emis ă de către medicul veterinar de la caz la caz, dup ă cc au fost intreprinse toate
demersurile necesare pentru salvarea animalului.
(3) Documentaţia aferentă deciziei de eutanasiere revine medicului veterinar curant.
Art. 21(1) Adăpostul care asigur ă prestarea serviciitor publice de ad ăpostire a animalelor poate
demara procedurile de adop ţie/alte forme de instr ăinare conform legislaţiei in vigoare şi ale prezentului
Regulament, precum şi de asigurare a unor condi ţii optime pentru animalele ad ăpostite prin ordin de
plasare sau de a opta pentru p ăstrarea animatului.
(2) Pentru animalul care nu are de ţinător cunoscut, se pot demara procedurile de p ăstrare/adoptie/
alte forme de instrăinare conform, legislaţiei in vigoare, dup ă o perioadă de 45 zile de la plasarea in
adăpost, cu respectarea legisla ţiei in vigoare.
(3) Animatele pentru care nu a fost inregistrat ă o solicitare de restituire in perioada cumulat ă de
75 de zile, pot face obiect al adop ţiitor de care persoanele interesate, in baza unei declara ţii de
angajament pe propria r ăspundere a doritorului, din care s ă reiasă că deţine resursele necesare —
materiale şi spaţiu, precum şi condiţiile corespunzătoare de cre ştere şi de adăpostire a animatului in
catiză conform reglement ărilor legate in vigoare, dovedite Cu once Inserts, respectiv c ă va face
demersurile necesare inregistr ării in registrele de eviden ţă corespunzătoare.
(4) Entitatea care adăposteşte animalul se face responsabil ă pentru derularea activit ăţilor
specifice pentru oferirea spre adop ţie/alte forme de instr ăinare conform legislaţiei în vigoare, la speciile
uncle aceasta se aplic ă.
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CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligatiile detinAtorului la restituirea animalului plasat in adapost
Art.22.(1) Deţinătorul poate solicita entit ăţii care asigură prestarea serviciului de adăpostire
restituirea animalului plasat in adăpost, in termen de maxim 30 de zile de la data la care incetează
aplicarea măsurii de plasare in adăpost.
(2) Acordul Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru restituirea animalului se realizează prin
comunicare direct ă cu adăpostul unde animalul este plasat, deţinătorul aninaalului fund obligat ca la
momentul restituirii animalului s ă prezinte reprezentanţilor entităţii care asigură gestionarea serviciului
de adăpostire, dovada pl ăţii efectuat ă către Consiliul Judeţean Ialomi ţa privind plata contravalorii
serviciilor de care a beneficiat animalul in adăpost.
(3) Deţinătorul este obligat să facă dovada propriet ăţii animalului.
Art.23.(1) Deţinătorii animalelor plasate in adăpost potrivit art.3 lid) din prezentul
regulament, pot solicita restituirea acestora i in perioada de aplicare a măsurii de plasare in adăpost.
(2) Pentru facilitarea solicit ării restituirii animalelor plasate in adăpost, entitatea care oferă
ad ăpostire va notifica de indată deţinătorii acestora asupra instituirii m ăsurii adăpostirii
animalului deţinut, in măsura in care aceştia sunt cunoscuţi.
Art.24. Aplicarea m ăsurii de plasare in adăpost incetează in următoarele situaţii:
ela data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art.4 din prezentul regulament;
•in interiorul acestei perioade:la data pronunţării de către instanţa de contencios administrativ
soluţiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului in adăpost ;
•in caz de restituire in perioada de aplicare a măsurii.

a

Art.25.(1)Deţinătoru1 animalului are obligaţia de a achita Consiliului Jude ţean Ialomiţa toate
cheltuielile efectuate cu acordarea serviciilor animalului aflat
in pericol, incep ănd cu
capturarea/preluarea/ridicarea acestuia, transportul la adăpost, asistenţa veterinară de urge*, inclusiv
intervenţia chirurgical ă la nevoie, cu hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea i controlul bolilor
diagnosticate, in termen maxim de 75 de zile de la data emiterii ordinului de plasare in adăpost.
Art.26. Animalul plasat in adăpost nu se restituie deţinătorului dac ă animalul face obiectul
unei măsuri asiguratorii sau de confiscare in cadrul procesului penal on al unei măsuri de confiscare in
materie contraven ţională.
Art.27. Animalul plasat in adăpost se consideră abandonat dac ă deţinătorul nu solicită restituirea
acestuia in termen de maxim 30 de zile de la expirarea măsurii de plasare in adăpost.
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art.28. Animalul plasat in adăpost se consideră abandonat dac ă deţinătorul nu solicită
restituirea acestuia în termen de maxim 30 zile de la expirarea măsurii de plasare in adăpost.
Art.29.(1)In cazul menţionat la art.28, Consiliul Judeţean Ialorni ţa va solicita in sons
autorităţilor publice i organizaţillor neguvernamentale care gestioneaz ă adăposturi pentru animale
domestice s ă procedeze la preluarea animalului considerat abandonat (in cazul animalelor de
companie).
(2) Animalele de companie considerate abandonate, in condiţiile art.28, pot face obiect al
adopţiilor de care persoanele interesate, in baza unei declaraţii angajament pe propria r ăspundere
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a doritorului, din care s ă reiasă că deţine resursele necesare —materiale ş i de spaţiu, precum şi
condiţiile corespunzătoare de cre ştere şi adăpostire a animalului in cauz ă, conform reglementărilor
legale in vigoare, dovedite cu once Inseris, respectiv c ă va face demersurile necesare inregistr ării
In Registrele de evidenţă corespunz ătoare.
Art.30. In cazul animalelor s ălbatice, dup ă data expirării perioadei de 45 de zile de la aplicarea
măsurii de plasare in adăpost şi dacă starea de s ănătate a animalului este bun ă, se va proceda la
eliberarea lui in habitatul lor natural, in m ăsura In care prin aceasta nu se pericliteaz ă sănătatea publică,
in conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare.
Art.31. in cazul animalelor domestice destinate consumului uman, acestea se vor valorifica in
condiţiile legii.
Art.32.In scopul de a nu supraaglomera adăposturile de animale şi după evaluarea st ării de
sănătate animalele cazate pot fi date in custodie temporar ă unor organizaţii neguvernamentale de
protecţie a animalelor, la cererea acestora sau la solicitarea entit ăţii care asigură serviciul public dac ă fac
dovada indeplinirii condi ţiilor de ad ăpostire şi ingrijire. Animalele date in custodie temporar ă. se
restituie adăpostului, la cererea acestuia. Astfel, Consiliul jude ţean Ialomiţa este notificat cu privire la
darea In custodie temp orar ă precum şi la restituirea animalului. Pe perioada custodiei nu se va solicita
decontarea cheltuielilor.
Art.33.Toate demersurile intreprinse de către entitatea care asigur ă serviciile publice de
adăpostire se vor efectua cu informarea şi acordul Consiliului Jude ţean Ialomiţa.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al
Serviciului public de ad ăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Ialomita, pentru
care s a emis un ordin de plasare In adăpost
-

În conformitate Cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protec ţia animalelor, republicat ă,
modificat ă prin Ordonanţa de Urgenţă nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu inciden ţă
in protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor m ăsuri organizatorice, consiliile judeţene au
obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent servicii publice de ad ăpostire a animalelor aflate
in pericol ce fac object at unui ordin de plasare in ad ăpost.
Potrivit reglement ărilor legale mai sus invocate, Ordinul de plasare in ad ăpost, se emite de c ătre
poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, în cazul Jude ţului Ialomiţa de cei ai Inspectoratului de Poli ţie
Jude ţean Ialomiţa care, in exercitarea atribu ţillor de serviciu, constatand c ă un animal se afl ă intr-o
situaţie de pericol emit, de indat ă, ordin de plasare a acestuia intr-un ad ăpost corespunzător, pentru o
perioadă de 45 de zile.
Serviciile publice de adăpostire a animalelor cc fac obiect al ordinului de plasare in ad ăpost pot Ii
asigurate i prin incheierea de contracte Cu autorit ăţi publice i organizaţii neguvernarnentale care
gestionează adăposturi pentru animale domestice, gr ădini zoologice şi/sau centre de reabilitare şi/sau
ingrijire pentru animale din fauna s ălbatică, sens in care prin Regulamentul supus aprob ării propunem
aceast ă formă de organizare şi funcţionare, ca modalitate de realizare a serviciului public, in condi ţiile
legii.
In considerarea celor men ţionate, constat ănd că sunt indeplinite condi ţiile de necesitate şi de
oportunitate supun spre dezbatere proiectul de hot ărare pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al serviciului public de ad ăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza jude ţului Ialomiţa,
pentru care s-a ernis un ordin de plasare in ad ăpost.
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RAPORT
la proieetul de hotărfire privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Serviciului public de ad ăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Ialomita, pentru
care s a emis un ordin de plas are in adăpost
-

În conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicat ă,
modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă
in protec ţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor m ăsuri organizatorice, consiliile jude ţene an
obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent servicii publice de adăpostire a animalelor
aflate in pericol ce fac object al unui ordin de plasare in ad ăpost.
Prin completările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr.175/2020 la Legea nr.205/2004 privind
protecţia animalelor, s-au introdus m ăsuri pentru protectia temporar ă a anhnalelor aflate intr-o situaţie
de pericol, prin abilitarea poli ţiştilor din Poliţia Romănă de a emite ordin de plasare a animalului in
adăpost pentru o perioad ă determinat ă.
În scopul asigurării cadrului necesar prestării acestui serviciu, se supune aprob ării Regulamentul
de organizare şi funcţionare al acestuia, prin care In considerarea prevederilor art.24^3 alin.(2) lit.„b"
lit.„e" din Legea nr.205/2004, se propune ca serviciul public de adăpostire a animalelor cc fac object al
ordinului de plasare in adăpost, să se realizeze prin incheierea de contracte cu gr ădini zoologice, centre
de reabilitare şi/sau Ingrijire pentru animalele din fauna sălbatică, cu adăposturi pentru animale.
În acest sens, autoritatea public ă judeţeană a inceput demersurile in vederea identific ării la
nivelul autorit ăţilor publice a adăposturilor pentru caini fără stăpan sau a altor adăposturi pentru animale
domestice, grădini zoologice şi/sau a centrelor de reabilitare şi/sau ingrij ire pentru animale din fauna
sălbatică, inclusiv a celor deţinute de organizaţiile neguvemamentale de protecţie a animalelor, in
vederea asigurării la nivelul judeţului Ialomiţa a acestui serviciu prin incheierea de contracte in cel puţin
una din modalitătile menţionate mai sus.
Serviciile acorclate animalului aflat in pericol i plasat în adăpost constau in
capturarea/preluarea/ridicarea, dup ă caz, a animalului aflat In pericol, asistenta veterinar ă de urge*,
inclusiv intervenţia chirurgical ă, la nevoie, transportul animalului capturat/preluat/ridicat la ad ăpost,
deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor identificate, dac ă este cazud, conform legislatiei sanitarveterinare, cazarea şi hrănirea animalului pe perioada ad ăpostirii acestuia.
Consiliul Judeţean Ialomiţa va deconta toate cheltuielile suportate de către entit ătile cu care va
Incheia contracte, conform tarifelor stabilite i aprobate, in condiţiile legii, pentru fiecare tip de serviciu
acordat animalului plasat in adăpost, sens in care vor fl cuprinse sume in buget cu această destinaţie,
urmand a recupera ulterior, eel puţin partial, in funcţie de situatie pl ăţile efectuate, de la deţinătorul
animalului plasat in adăpost, de indată cc acesta va putea ft identificat.

În scopul cunoa şterii modalităţilor de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a animalelor
ce fac object al ordinului de plasare in adăpost, Consiliul Judeţean Ialomiţa va publica pe site-ul propriu
al instituţiei toate informaţiile privind datele de contact ale entităţilor care vor asigura serviciile necesare
şi ale localităţilor in care se desfăşoară aceste activit ăţi.
De asemenea, in scopul restituirii c ătre deţinători, îri condiţiile legii, Consiliul Jude-lean Ialomiţa
va publica pe site-ul propriu al instituţiei toate informaţiile privind animalele care fac object al ordinelor
de plasare în adăpost, in termen de 10 zile de la emiterea acestora.
Având in vedere cele de mai sus, apreciem c ă proiectul de hotărare pentru aprobarea
Regulamentului de organizare i funcţionare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate in
pericol pe raza jude ţului Ialomiţa, pentru care s-a emis un ordin de plasare in adăpost, poate fi supus
dezbaterii şi aprobării Consiliului Judelean Ialomita.

Director executiv D.C.O.,
Ionica B ăicoianu
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