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REFERAT DE APROBARE 

In ~edinta ordinara a Consiliului local al Ora~ului Simeria din data de 22 martie 2012, prin 
H.C.L. nr.36/2012 a aprobat asocierea Ora~ului Simeria cu Judetul Hunedoara ~i cu alte unitati 
administrativ-teritoriale, In vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul 
Jude\ean pentru ocrotirea animalelor rara stapiin". 

Scopul In care a fost constituita asocia\ia 11 constituie gestionarea In conformitate cu legislatia 
romiina ~i cea europeana a tuturor animalelor rara stpan dinjudet, prin realizarea unor obiective ca: 
identificarea, marcarea, vaccinarea ~i sterilizarea animalelor f'ara stapan, monitorizarea stricta a tuturor 
cainilor cu stapiin care nu au fost sterilizati In ceea ce prive~te circulatia acestora ~i In mod deosebit 
urmarirea stricta a reproductiei, aplicarea unui regulament strict cu privire la circulatia, marcarea ~i 
reproductia animalelor cu stapan ~i aplicarea unor masuri coercitive In cazul nerespectarii 
regulamentului, etc. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor flira 
stapiin" are un patrimoniu ~i un buget propriu, alcatuit din cotizatii, donatii, credite, sponsorizari, 
legate, dobiinzile ~i dividendele rezultate prin plasarea sumelor disponibile In conditii legale, resurse 
obtinute de la bugetul de stat ~i de la bugetele locale, activitati economice, alte venituri prevazute de 
lege. 

Tiniind cont de Informarea nr.141 din 03.03.2020, lnregistrata la Primaria Ora~ului Simeria sub 
nr.2.835 din 04.03.2020, prin care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul judetean pentru 
ocrotirea animalelor rara stapiin" ne aduce la cw10~tinta motivele care au condus la necesitatea 
modificarii Actului constitutiv ~i al Statutului asocia\iei, executivul constata ca se impw1e initierea 
unui proiect de hotarare In acest sens. 

Prin informarea lnaintata de asociatie, ni se aduce la cuno~tinta ~i faptul ca In anul 2018 s-a 
realizat de catre Can1era de Conturi Hunedoara o misiune de audit financiar la A.D.I. ,,Serviciul 
judetean pentru ocrotirea animalelor rara stapiin'', cares-a lncheiat prin emiterea Deciziei nr.21/2018 
prin care s-au dispus unele masuri de reorganizare. 

0 consecinta a aplicarii masurilor dispuse prin Decizia nr.21/2018 a Camerei de Conturi 
Hunedoara a fost retragerea Consiliului Judetean hunedoara din asociere, fapt ce a condus la 
modificarea Statutului ~i a Actului constitutiv al asociatiei. 

Modificarile care au survenit In Actul constitutiv ~i In Statutul asocia\iei au fost eviden\iate In 
actele aditionale aferente acestora, lntocmite In temeiul dispozitiilor prevazute In O.U.G. nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a cainilor rara stapiin, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, ale Legii nr.205/2004 privind protec\ia animalelor, republicata, ale H.G. nr.1059/2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a ciiinilor fara stapan. 

In temeiul dispozitiilor art.129, alin.2, lit.,,e" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul local lndeplin~te categoria de atributii privind cooperarea interinstitutionala pe 
plan intern ~i extern, iar In cadrul acestei categorii, conforn1 prevederilor alin.9, lit.,,a" din acela~i 
articol de lege, hotara~te, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romiine sau 
strfilne, In vederea finantarii ~i realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de 
interes public local. 

In consecinta, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul 
Constitutiv ~i la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul jude\ean pentru ocrotirea 
animalelor rara stapan" - Judetul Hunedoara, a Contractului privind delegarea gestiunii Serviciului 
Public de gestionare a cainilor rara stapan din Ora~ul Simeria, judetul Hunedoara ~i a Regulamentului 
de Organizare ~i Functionare al A.D.I. ,,Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor rara stapiin", pe 
care 11 supun dezbaterii ~i adoptarii de catre Consiliul local al ora~ului Simeria. 
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