
 

  H O T Ă R Â R E 

        

privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare  încheiat între 

Consiliul Județean Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru prestarea 

serviciului public de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de 

plasare în adăpost 

 

Consiliul Judetean Dolj, întrunit în ședința ordinară, 

 

având în vedere  referatul de aprobare nr. 11025/02.05.2022 al  Direcției 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartiment Mediu, raportul Serviciului 

juridic nr. 12644/19.05.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 243 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a), art.182 și art.196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare,                         
 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. - Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Dolj și S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L pentru prestarea serviciului public de adăpostire a 

animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost. 

Art.2. - Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L pentru prestarea serviciului public de adăpostire a 

animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

Art.3. - Se aprobă alocarea sumelor necesare în vederea asigurării serviciului 

public de adăpostire a animalelor, din bugetul propriu al Județului Dolj. 

 Art.4. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Dorin 

Cosmin Vasile  în numele și pentru Consiliul Județean Dolj să semneze protocolul de 

colaborare precizat  la art.1, inclusiv eventualele modificări ale acestuia, după caz. 

 

 

  



Art.5. - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și 

Președintele consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărări.   

Art.6. - Prezenta hotărâre se va comunica președintelui consiliului 

județean, Direcției Economice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

 

          

Nr._____                                                  Adoptată la data de_______2022 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                SECRETAR GENERAL  

        AL JUDEȚULUI 

 

DORIN - COSMIN VASILE                   CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ 

                                                     

                                                                                          



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI                                                

COMPARTIMENT MEDIU 

NR. 11025/2.05.2022              PREȘEDINTE, 

                                                   DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

                                                     REFERAT DE APROBARE     

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat 

între Consiliul Judetean Dolj și S.C. Salubritate S.R.L pentru prestarea serviciului 

public de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost 

 

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 şi prin 

încheierea de contracte cu persoane juridice ce dețin  adăposturi pentru câini fără stăpân şi 

cu  organizaţii neguvernamentale  de protecție a animalelor. 

Prin acest protocol, autoritatea publică, Consiliul Județean Dolj întreprinde 

demersuri în vederea identificării de adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor 

adăposturi pentru animale domestice, inclusiv a celor deţinute de organizaţiile 

neguvernamentale de protecţie a animalelor, în vederea asigurării la nivelul judeţului Dolj 

a acestui serviciu. 

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

capturarea/preluarea/ridicarea, asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia 

chirurgicală, la nevoie, transportul animalului capturat/preluat/ridicat la adăpost, 

deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor identificate, conform legislaţiei sanitar-

veterinare, cazarea şi hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia. 

Consiliul Judeţean Dolj va deconta toate cheltuielile suportate de către entitatea cu 

care  încheie  protocolul, 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 Dolj va 

publica pe site-ul propriu al instituţiei toate informaţiile privind datele de contact ale 

entităţii care va asigura serviciile necesare. 

De asemenea, în scopul restituirii animalului către deţinătorii acestora, în condiţiile 

legii, Consiliul Judeţean Dolj va publica pe site-ul propriu al instituţiei toate informaţiile 

privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maxim  

10 zile de la emiterea acestora. 

Anterior propunerii respective, Consiliul Județean Dolj prin Serviciul Achiziții 

Publice a procedat la achiziționarea acestor servicii publice de adăpostire a animalelor ce 

fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, însă fără a avea o finalitate favorabilă. 

Compartimenul de mediu din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului 

Județean Dolj a identificat un prestator, ca fiind singurul prestator, la nivelul Județului 

Dolj, care să poată asigura acest serviciu public de adăpostire a animalelor. 

Având în vedere că, la nivelul județului Dolj a fost identificat un singur prestator 

care poate asigura permanent acest serviciu public, se propune încheierea unui protocol de 

colaborare între Consiliul județean Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

S.C. Salubritate S.R.L. deține certificat de înregistrare sanitară veterinară pentru 

codul CAEN 7500- Activități veterinare-Adăpost pentru câini fără stăpân. 

 

 

 

 

 

 

                  A R H I T E C T    Ș E F                         C O M PARTIMENT M E D I U 

                       Dan Radu Pappa                                          Carmen Florentina Deaconu 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.12644/19.05.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

           Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de 

cooperare încheiat între Consiliul Județean Dolj și SC Salubritate Craiova S.R.L 

pentru prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului 

de plasare în adăpost 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

încheiat între Consiliul Județean Dolj și SC Salubritate Craiova S.R.L, propus de 

președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

încheiat între Consiliul Județean Dolj și SC Salubritate Craiova S.R.L 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 243 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a), art.182 și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

            AVIZAT,                                                                                  ÎNTOCMIT, 

     Șef Serviciu Juridic,              Consilier Juridic, 

 

     DAIANA STOICA                                                                       Bărăgan Simona 



                                                                                        Anexa la HCJ nr………… 

 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

 

PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADĂPOSTIRE A 

ANIMALELOR CE FAC OBIECTUL ORDINULUI DE PLASARE 

 

încheiat azi.............. 

 

 

1.Partenerii protocolului 

 

Consiliul Județean Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, str. Calea Unirii, nr 19, județul 

Dolj, CUI................, tel............................, cont................deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentata legal prin dl. Dorin Cosmin Vasile, în calitate de președinte, având denumirea de 

BENEFICIAR, pe de o parte, 

si 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., cu sediul în Craiova, strada Brestei, nr 129A, telefon 

0251/414660, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/136/2011, CUI RO 27969145, 

cont IBAN RO38INGB0000999902759392, deschis la ING Bank, reprezentata legal prin dl. 

Mihai-Vlad Butari, in calitate de administrator, având denumirea de PRESTATOR, pe de altă 

parte, 

 

2. Obiectul  

2.1. Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea în vederea asigurării serviciului public 

de adăpostire a animalelor (câinilor)  ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost. 

2.2. Prestarea serviciului de adăpostire constă în următoarele actiuni: 

- capturarea/preluarea/ridicarea, dupa caz, a animalului aflat în pericol; 

- transportul animalului capturat/preluat/ridicat la adăpost; 

- asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, la nevoie; 

- deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform legislației 

sanitar-veterinare; 

- cazarea, hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia. 

 

 3. Prețul 

3.1.  Pretul pentru fiecare actiune din cele enumerate la pct. 2.2., Consiliul Judetean Dolj va 

deconta toate cheltuielile angajate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L, conform tarifelor 

stabilite și aprobate, în condițiile legii, pentru fiecare tip de serviciu acordat animalului 

(câinelui) plasat în adăpost, sens în care vor fi cuprinse sume în buget cu această destinație. 

3.2. Orice modificare de pret din oferta anexată va fi notificată beneficiarului în termen de 5 

zile de la schimbarea survenită. 

3.3.  Modificarile de preturi vor deveni efective si vor putea fi luate în considerare la întocmirea 

facturii doar după semnarea în acest sens, de către ambele părti, a unui act aditional la prezentul 

protocol de colaborare. 

 

 



4.Durata protocolului  

4.1. Durata prezentului protocol de colaborare este de 12 luni de la semnarea lui de către 

ambele părți. 

 

5.Modificarea protocolului 

 5.1. Părțile, de comun acord, pot modifica prezentul protocol, prin act adițional. 

 

6. Obligațiile principale ale prestatorului 

6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul care face obiectul prezentului protocol, astfel 

cum este descris la pct. 2. în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate. 

6.2. Prestatorul se obligă să preia animalele (câinii) aflați în situație de pericol în baza emiterii 

Ordinului de plasare emis de Poliția Română, acesta fiind comunicat de Consiliul Județean 

Dolj prin persoana desemnată cu punerea în aplicare a protocolului. 

6.3. Prestatorul se obligă să preia animalul (câinele) aflat în pericol în maxim 48 de ore de la 

primirea ordinului de plasare. 

6.4 Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în protocol cu profesionalismul 

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu oferta sa. 

6.5 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, 

cerute de si pentru îndeplinirea obiectului protocolului, în masura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevazută în protocol sau se poate deduce în mod rezonabil din conținutul 

acestuia. 

6.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor în conformitate cu 

prevederile legale ce reglementează acest domeniu. Totodată, este răspunzător atât de 

siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea 

personalului folosit pe toata durata contractului. 

 

7.Obligațiile principale ale beneficiarului 

7.1.Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit. 

7.2. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la 

emiterea facturii, însoțită de procesul verbal de recepție acceptat de beneficiar. Factura va fi 

emisă numai după semnarea fără obiecțiuni de către beneficiar a procesului verbal de recepție. 

7.3. Beneficiarul se obligă să desemneze o persoană care va avea responsabilitatea punerii în 

aplicare a acestui protocol pe toată durata valabilității acestuia. 

7.4 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe 

care acesta le considera necesare pentru îndeplinirea contractului. 

7.5. Persoana desemnată pentru punerea în aplicare a protocolului este dna. Carmen Florentina 

Deaconu. 

8. Clauze privind derularea protocolului 

8.1 Deținătorul animalului poate solicita Consiliului Județean Dolj, care ulterior va comunica 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., restituirea câinelui plasat în adăpost, în termen de maxim 30 

de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. 

8.2 Deținătorii câinilor plasați în adăpost pot solicita restituirea acestora în baza unor 

documente ce atestă apartenența animalelor la deținători (documente de identitate animală, 

microcip, pașaport etc.) și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost. 

8.3 Aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează în următoarele situații: 

- la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute de cadrul legal; 



- în interiorul acestei perioade: la data pronunțării de către instanța de contencios administrativ 

a soluției de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a câinelui în adăpost și în caz de 

restituire în perioada de aplicare a măsurii. 

8.4 În situația în care animalul (câinele) care face obiectul plasării în adăpost  nu a fost restituit 

în interiorul perioadei de 45 de zile, cu 7 zile înainte de încheierea acesteia operatorul SC 

Salubritate Craiova SRL, prin Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân, va notifica Consiliul 

Județean Dolj în acest sens, în vederea notificării proprietarului/deținătorului. Dacă la finalul 

perioadei de 45 de zile câinele nu este restituit, animalul va fi considerat câine fără stăpân.  

8.5 (1) Deținătorul animalului are obligația de a achita Consiliului Județean Dolj toate 

cheltuielile efectuate cu acordarea serviciilor câinelui aflat în pericol, începând cu 

capturarea/preluarea/ridicarea acestuia, transportul în adăpost, asistența veterinară de urgență, 

inclusiv intervenția chirurgicală de urgență, la nevoie, cu hrănirea, cazarea, deparazitarea, 

vaccinarea și controlul bolilor diagnosticate. 

       (2) Pentru recuperarea costurilor înregistrate cu asigurarea serviciilor, autoritatea publică 

va notifica de îndată deținătorul cunoscut al câinelui care a beneficiat de acestea, asupra sumei 

datorate și cuantificate în concordanță cu tarifele practicate și aprobate/tip de serviciu, în 

funcție de cele efectiv asigurate pentru fiecare animal în parte, urmând ca în caz de refuz de 

plată, sumele să fie recuperate în justiție, în condițiile legii. 

     (3) Demersurile necesare pentru identificarea deținătorului câinelui aflat în pericol, 

respectiv procedura de notificare a acestuia pentru restituirea lui și recuperarea contravalorii 

costurilor înregistrate de autoritate, se vor realiza de către Consiliul Județean Dolj prin 

compartimentele sale de specialitate.   

8.6. Câinele plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei 

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

în materie convențională. 

 

8. Receptia prestatiilor 

9.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciului pentru a stabili 

conformitatea lui cu înscrierile efectuate în procesul verbal de receptie. 

9.2 Verificările vor fi efectuate de către beneficiar prin reprezentantii săi împuterniciti. 

Beneficiarul are obligatia de a notifica în scris prestatorului identitatea persoanelor 

împuternicite în acest scop. 

 

10. Forta majora 

10.1 Forta majora este constatată de o autoritate competentă. 

10.2 Forta majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. 

10.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

10.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediar si in mod compet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

10.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 

incetarea acesteia in termen de maximum 15 zile de la incetare. 

10.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 



 

11. Soluționarea litigiilor 

11.1 Beneficiarul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 

prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei in cadrul sau in 

legatura cu indeplinirea contractului. 

11.2  Dacă, după 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si prestatorul nu reusesc 

sa rezolve in mod amiabil o divergenta referitoare la prezentul protocol, fiecare poate solicita 

ca disputa sa se solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta. 

 

12. Comunicari 

12.1 Orice comunicare între părți, referitoare la indeplinirea prezentului protocol, trebuie sa 

fie transmisa in scris. 

12.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si la momentul 

primirii. 

 

13. Documentele protocolului de colaborare 

12.1 Anexa nr 1- lista cu tarife 

 

Părțile au înteles să incheie azi…………….prezentul protocol de colaborare în 2 (doua) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Beneficiar,                                                                               Prestator, 

Consiliul Judetean Dolj                                                      S.C. Salubritate Craiova SRL 

   

      PREȘEDINTE                                                                      Administrator 

        

DORIN COSMIN VASILE           Butari Mihai Vlad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa   

la Protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj- S.C. Salubritate Craiova  

 

Lista Tarife 

 

NR 

CRT 

SERVICIU UM TARIF fara  

     TVA 

1 Capturare câini lei/câine 154,2 

2 Cazare câini comunitari-adăpost Craiova  26,49 

3 Tarife medicale 

(microcipare,deparazitare,sterilizare,vaccinare,RE

CS,eutanasiere,etc) 

lei/câine 346,53 

4 Autospecializata Fiat la capturare-câini-lucrat lei/zi 100,1 

5 Autospecializata Fiat la capturare-câini-așteptare lei/ora 68,95 

6 Incinerare cadaver lei/kg 2 

 

 

Beneficiar,                                                                              Prestator, 

Consiliul Judetean Dolj                                                      S.C. Salubritate Craiova SRL 

   

      PREȘEDINTE                                                                        Administrator 

        

DORIN COSMIN VASILE             Butari Mihai Vlad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




