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H O T Ă R Â R E   
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  

Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului 
Ialomița, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 7414/2022 – E din 21.03.2022 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 7430/2022 – Y din 21.03.2022 al Direcției 

Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. 7931/2022 – Y  din 25.03.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  
- Avizul nr. 8079/2022 – U din 28.03.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie;  
- Avizul nr. 8026/2022 – K din 28.03.2022 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură;   
În conformitate cu : 
- prevederile Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată, 

modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea 
unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri organizatorice; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit.”q”, coroborate cu art.182 alin.(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;       

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public 

de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Ialomița, pentru care s-a 
emis un ordin de plasare în adăpost, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă asigurarea cu caracter continuu și permanent a serviciilor 

publice de adăpostire a animalelor care fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în 
condițiile legii, prin:  

a) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de 
reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deținute 
de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor;  

b) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor 
adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizatii 
neguvernamentale de protecție a animalelor, 

 
Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Ialomița să încheie 

contractele prevăzute în Regulamentul aprobat conform art.1, pentru asigurarea 
funcționării serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza 
județului Ialomița, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost. 

 
Art.4 Prin grija Secretarului General al județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa la secțiunea Monitor 
oficial al județului. 
        
 
 

     PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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