
 
  PROIECT 

                           Nr. 105 din 14.04.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a 

animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost 

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ..............2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 6393 / 13.04.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani 

privind necesitatea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a 

animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, 

având în vedere: - Raportul de specialitate nr.6394 / 14.04.2021 al Direcției Servicii Publice,  

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului şi agricultură;  

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile art. 243 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, 

completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu 

incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, cu prevederile Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor aprobate prin Ordinul nr. 523/2008 și 

cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin.(5) lit. q) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

 

 h o t ă r ă ș t e: 

Art.1 Se aprobă înființarea Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului 

Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor 

aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Botoșani să încheie contractele prevăzute în 

Regulamentul aprobat conform art. 2, pentru asigurarea funcţionării serviciului public de adăpostire a animalelor 

aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost. 

Art.4 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani. 

 

 PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                    Doina-Elena FEDEROVICI                                          Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ din _______ 2021 
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                                                                                         Anexa la HCJ nr............./...............2021 

 

 

REGULAMENTUL 

de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol 

pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 (1)Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic şi modul în care se organizează şi 

funcţionează serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, 

pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, în conformitate cu reglementările prevăzute în 

Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 

nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice. 

(2) Prezentul regulament se aplică pentru următoarele categorii de animale: 

a) animale de interes economic; 

b) animale de companie; 

c) animale sălbatice; 

d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice. 

(3) În sensul prezentului regulament, termenii și sintagmele de mai jos au următoarele 

semnificații: 

a) animale de interes economic - animalele crescute in scopul obtinerii diferitelor produse de 

origine animala, precum alimente, lâna, piele și blana, inclusiv animalele destinate a fi utilizate in 

scopuri economice; 

b) animale de companie - animalele, astfel  cum  sunt  definite în Legea nr. 60/2004  privind 

ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 

iunie 2003; 

c) animale salbatice - toate animalele, exceptându-le pe cele domestice și pe cele de 

companie; 

d) animale utilizate in scopuri experimentale sau în alte scopuri stiintifice - animalele folosite 

sau destinate a fi folosite în scop experimental. 

Art. 2 (1) Consiliul Judeţean Botoșani asigură cu caracter continuu şi permanent servicii 

publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost, 
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care vor fi prestate prin încheierea de contracte, în condiţiile legii, ca modalitate de organizare şi 

funcţionare. 

(2) Gestionarea modalităţii de îndeplinire a obligaţiei menţionate la alin. (1) se va realiza prin 

grija Direcţiei Servicii Publice – Serviciul de Management Integrat al Deșeurilor- Compartimenul 

Neutralizarea Deșeurilor de Origine Animală, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoșani. 

Art. 3 În sensul prezentului regulament, prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege 

animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) animal care a fost rănit sau schingiuit; 

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale; 

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul; 

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor 

animale; 

e) animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute; 

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de 

circulaţie publică. 

 

CAPITOLUL II 

Reguli privind plasarea în adăpost a unui animal aflat în pericol 

Art. 4 Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani care, în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de 

plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. 

Art. 5 Poliţiştii constată existenţa situaţiei de pericol pe baza evaluării situaţiei de fapt şi a 

stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din: 

a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea 

celor constatate cu mijloace tehnice; 

b) declaraţiile persoanelor implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de 

pericol prevăzute la art.3 din prezentul regulament sau ale persoanelor care au asistat la activităţile 

respective sau au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora; 

c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora; 

d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau 

de telefonie mobilă; 

e) fișa de observaţie clinică întocmită de un medic veterinar. 

Art. 6 Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu 

privire la: 

a) data, ora si locul unde este emis; 

b) numele, prenumele, calitatea si unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care îl 

emite; 

c) date care să asigure identificarea deţinătorului animalului, dacă acesta este cunoscut; 

d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost; 
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e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii si indicarea surselor 

de informare pe baza cărora a fost evaluată situaţia de fapt si starea fizică a animalului; 

f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia; 

g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului; 

h) dreptul de a contesta ordinul de plasarea a animalului în adăpost, termenul de exercitare 

a acestui drept si instanţa la care se poate depune contestaţia. 

Art. 7 Ordinul de plasarea animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către 

poliţistul care emite si se comunică entităţii responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a 

animalelor, precum si deţinătorului animalului, dacă acesta este cunoscut. 

Art. 8 Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către 

personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al 

ordinului de plasare în adăpost, în prezenţa poliţistului care l-a emis. 

Art. 9 Poliţistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în executare a 

ordinului de plasare a animalului în adăpost, menţionând în mod obligatoriu date privind adăpostul în 

care urmează a fi plasat animalul și mijlocul de transport utilizat. 

Art. 10 Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deţinătorul animalului 

în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 

Art. 11 Nu se emite ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când se constată că 

situaţia de pericol nu a fost generată de către deţinătorul animalului, iar acesta declară în scris că va 

asigura respectarea dispoziţiilor art.5 din Legea nr.205/2004, respectiv: 

a) un adăpost corespunzător; 

b) hrană si apă suficiente; 

c) posibilitatea de mişcare suficientă; 

d) îngrijire şi atenţie; 

e) asistenţă medicală. 

 

CAPITOLUL III 

Servicii acordate animalului aflat în pericol pentru care s-a emis ordin de plasare în 

adăpost 

Art. 12 Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului 

Botoșani, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost funcţionează prin încheierea de contracte 

grădini zoologice, acvarii publice și centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animale din fauna 

sălbatică, precum și cu autorităţi publice și organizaţii neguvernamentale care gestionează adăposturi 

pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice. 

Art. 13 Serviciile acordate animalului plasat în adăpost constau în următoarele: 

• capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a animalului aflat în pericol; 

• asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, la nevoie; 

• transportul animalului capturat/preluat/ridicat, la adăpost; 

• deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform 

legislaţiei sanitar-veterinare; 
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• cazarea şi hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia. 

Art. 14 Consiliul Judeţean Botoșani va deconta toate cheltuielile suportate de către entităţile 

cu care are încheiate contracte, conform tarifelor stabilite şi aprobate, în condiţiile legii, pentru fiecare 

tip de serviciu acordat animalului plasat în adăpost, sens în care vor fi cuprinse sume în buget cu 

această destinaţie. 

 

CAPITOLUL IV 

Drepturile şi obligaţiile deţinătorului la restituirea animalului plasat în adăpost 

Art. 15 Deţinătorul poate solicita entităţii care asigură prestarea serviciului de adăpostire 

restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează 

aplicarea măsurii de plasare în adăpost. 

Art. 16 (1) Deţinătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art.3 lit. f) din prezentul 

regulament, pot solicita restituirea acestora şi în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost. 

(2) Pentru facilitarea solicitării restituirii animalelor plasate în adăpost, în condiţiile art. 15 

sau ale art. 16, alin.(1), după caz, autoritatea va notifica de îndată deţinătorii acestora asupra instituirii 

măsurii adăpostirii animalului deţinut, în măsura în care aceştia sunt cunoscuţi. 

Art. 17 Aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează în următoarele situaţii: 

• la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art.4 din prezentul regulament, 

• în interiorul acestei perioade: la data pronunţării de către instanţa de contencios 

administrativ a soluţiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost şi 

în caz de restituire în perioada de aplicare a măsurii. 

Art. 18 (1) În situația restituirii, deţinătorul animalului are obligaţia de a achita Consiliului 

Judeţean Botoșani toate cheltuielile efectuate cu acordarea serviciilor animalului aflat în pericol, 

începând cu capturarea/preluarea/ridicarea acestuia, transportul la adăpost, asistenţa veterinară de 

urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală la nevoie, cu hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea şi 

controlul bolilor diagnosticate. 

(2) Pentru recuperarea costurilor înregistrate cu asigurarea serviciilor ce fac obiect de 

reglementare al prezentului Regulament, autoritatea publică judeţeană va notifica de îndată deţinătorul 

cunoscut al animalului care a beneficiat de acestea, asupra sumei datorate şi cuantificate în 

concordanţă cu tarifele practicate şi aprobate/ tip de serviciu, în funcţie de cele efectiv asigurate pentru 

fiecare animal în parte, urmând ca în caz de refuz de plată, sumele să fie recuperate în justiţie, în 

condiţiile legii. 

(3) Demersurile necesare pentru identificarea deţinătorului animalului aflat în pericol, 

respectiv procedura de notificare a acestuia pentru restituirea lui şi recuperarea contravalorii costurilor 

înregistrate de către autoritate, se vor desfăşura de către Direcţia Servicii Publice împreună cu Direcția 

Juridică și Administrație Publică Locală pentru procedura contencioasă de recuperare a costurilor în 

justiţie. 

Art. 19 Animalul plasat în adăpost nu se restituie deţinătorului dacă animalul face obiectul 

unei măsuri asiguratorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare 

în materie contravenţională. 
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CAPITOLUL V  

Dispoziţii finale 

Art. 20 În scopul cunoaşterii modalităţilor de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a 

animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, pentru alegerea soluţiei optime în fiecare 

caz în parte, Consiliului Judeţean Botoșani publică pe site-ul propriu al instituţiei, toate informaţiile 

privind datele de contact ale entităţilor care asigură serviciile respective necesare și ale localităţilor în 

care se desfăşoară aceste activităţi. 

Art. 21 În scopul restituirii către deţinători, în condiţiile legii, Consiliul Judeţean Botoșani 

va publica pe site-ul propriu al instituţiei, toate informaţiile privind animalele care fac obiect al 

ordinelor de plasare în adăpost, în termen de 10 zile de la emiterea acestora. 

Art. 22 Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deţinătorul nu solicită 

restituirea acestuia în termen de maxim 30 zile de la expirarea măsurii de plasare în adăpost. 

Art. 23 (1) În cazul menţionat la art.22, Consiliul Judeţean Botoșani va solicita în scris 

autorităţilor publice si organizaţiilor neguvernamentale care gestionează adăposturi pentru animale 

domestice să procedeze la preluarea animalului considerat abandonat (în cazul animalelor de 

companie). 

(2) Animalele de companie considerate abandonate, în condiţiile art. 22, pot face obiect al 

adopţiilor de către persoanele interesate, în baza unei declaraţii angajament pe propria răspundere a 

doritorului, din care să reiasă că deţine resursele necesare - materiale şi de spaţiu, precum şi condiţiile 

corespunzătoare de creştere şi adăpostire a animalului în cauză, conform reglementărilor legale in 

vigoare incidente, dovedite cu orice înscris, respectiv că va face demersurile necesare înregistrării în 

Registrele de evidenţă corespunzătoare, cu achitarea obligatorie, în prealabil, a costurilor efectuate de 

autoritate cu animalul până la data adopţiei. 

Art. 24 În cazul animalelor sălbatice, după data expirării perioadei de 45 de zile de la 

aplicarea măsurii de plasare în adăpost şi dacă starea de sănătate a animalului este bună, se va proceda 

la eliberarea lui în habitatul lor natural, în măsura în care prin aceasta nu se periclitează sănătatea 

publică, în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. 

Art. 25 În cazul animalelor domestice destinate consumului uman, acestea se vor valorifica 

în condiţiile legii. 

Art. 26 Eutanasierea unui animal se realizează doar la recomandarea medicului veterinar în 

cazul animalelor cu boli incurabile care sunt în suferință, sau cu leziuni care care nu se pot trata sau 

sunt incompatibile cu viața. În aceste cazuri documentația aferentă revine medicului veterinar curant.  

Art. 27 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire 

a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în 

adăpost, se va actualiza în conformitate cu modificările și completările legislative ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                 Doina-Elena FEDEROVICI                                  Marcel – Stelică BEJENARIU 



 

Nr. 6393 / 13.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, 

modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă 

în protecţia animalelor, precum si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, consiliile judeţene au 

obligaţia de a asigura cu caracter continuu si permanent servicii publice de adăpostire a animalelor aflate 

în pericol ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost. 

Potrivit reglementărilor legale mai sus invocate, Ordinul de plasare în adăpost, se emite de către 

poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, în cazul judeţului Botoșani de cei ai Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Botoșani, Biroul pentru Protecția Animalelor care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

constatând că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a acestuia într-

un adăpost corespunzător, pentru o perioadă de 45 de zile. 

Serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost pot 

fi asigurate, potrivit legii, prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi: 

a) organizarea şi funcţionarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în condiţii 

stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau 

îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de 

protecţie a animalelor; 

c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru 

animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor. 

În cazul Consiliului Județean Botoșani, propun ca serviciul public să fie asigurat prin încheierea 

unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru 

animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a 

animalelor; precum și prin încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor 

adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie 

a animalelor. 

În considerarea celor menţionate, supun spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcţionare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în 

pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 



 
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 

       Nr. 6394 / 14.04.2021 

  

                                                                                                     Avizat, 

                                                                                          Administrator public,  

                                                                                    Constantin-Cristian NISTOR 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, 

modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu 

incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, consiliile 

judeţene au obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent servicii publice de adăpostire a 

animalelor aflate în pericol ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost. 

Potrivit prevederilor legale mai sus menţionate, aceste servicii publice de adăpostire a 

animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost pot fi asigurate prin una sau mai multe 

dintre următoarele modalităţi: 

a) organizarea şi funcţionarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în 

condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor; 

b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare 

şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii 

neguvernamentale de protecţie a animalelor; 

c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi 

pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a 

animalelor. 

În cazul Consiliului Județean Botoșani, serviciul public se va asigura prin încheierea unor 

contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele 

din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor; 

precum și prin încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi 

pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a 

animalelor. 

În acest sens, autoritatea publică judeţeană a început demersurile în vederea identificării la 

nivelul autorităţilor publice a adăposturilor pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru 

animale domestice şi/sau a centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animale din fauna sălbatică, 

inclusiv a celor deţinute de organizaţiile neguvernamentale de protecţie a animalelor, în vederea 

asigurării la nivelul judeţului Botoșani a acestui serviciu prin încheierea de contracte în cel puţin una 

din modalităţile menţionate mai sus. 

Serviciile acordate animalului aflat în pericol și plasat în adăpost constau în 

capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a animalului aflat în pericol, asistenţa veterinară de urgenţă, 



inclusiv intervenţia chirurgicală, transportul, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor identificate, 

dacă este cazul, conform legislaţiei sanitar-veterinare, cazarea şi hrănirea animalului pe perioada 

adăpostirii acestuia. 

În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de adăpostire a 

animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis un ordin de plasare în 

adăpost, Consiliul Județean Botoșani va demara procedurile de licitație pentru achiziția serviciilor de 

capturare/preluare/ridicare, după caz, a animalului aflat în pericol, asistenţa veterinară de urgenţă, 

inclusiv intervenţia chirurgicală, transportul animalului la adăpost, deparazitarea, vaccinarea şi 

controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform legislaţiei sanitar-veterinare, cazarea şi hrănirea 

animalului pe perioada adăpostirii acestuia. 

Consiliul Judeţean Botoșani va deconta toate cheltuielile suportate de către entităţile cu care 

va încheia contracte, conform tarifelor stabilite şi aprobate, în condiţiile legii, pentru fiecare tip de 

serviciu acordat animalului plasat în adăpost, sens în care vor fi cuprinse sume în buget cu această 

destinaţie, urmând a recupera ulterior plăţile efectuate, de la deţinătorii animalului plasat în adăpost, 

de îndată ce acesta va putea fi identificat. 

În scopul cunoaşterii modalităţilor de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a 

animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, Consiliul Judeţean Botoșani va publica pe 

site-ul propriu al instituţiei toate informaţiile privind datele de contact ale entităţilor care vor asigura 

serviciile necesare şi ale locațiilor în care se desfăşoară aceste activităţi. 

De asemenea, în scopul restituirii către deţinători, în condiţiile legii, Consiliul Judeţean 

Botoșani va publica pe site-ul propriu al instituţiei toate informaţiile privind animalele care fac obiect 

al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în 

pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, întrunește 

condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Botoșani. 
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