
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
  

privind asocierea Județului Prahova cu unele unități administrativ 

teritoriale din județ, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân”Prahova 
 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova, domnul 

Bogdan Andrei Toader, precum și raportul de specialitate al Direcției Achiziții și Servicii 

Publice nr. 21787/26.09.2018, prin care se propune asocierea Județului Prahova cu unele 

unități administrativ teritoriale din județ, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”Prahova. 

- În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 lit. m, art. 5 pct. 1 lit. b și art. 7 din Ordonanța 

Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, 

ale Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 și ale art.1 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 861 alin.3 și art.874 alin.1 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, ale art.2 alin.1, art.3 alin.1 și alin.2, art.4, 

art.5 alin.2 și art.9, art.10, art.11 alin.1 și alin.2, art.12 alin.1 și art.124 din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art.91 alin.1 lit.e coroborate cu art.91 alin.6 lit.c din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- În baza prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Prahova, prin Consiliul Județean Prahova 

reprezentat de președinte, cu orașul Urlați, precum și cu comunele: Bucov, Valea 



Călugărească, Blejoi, Brazi, Berceni, Păulești și Rîfov, prin consiliile locale ale acestora, în 

vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Serviciul județean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân” Prahova. 

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, conform 

anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân” va avea sediul în România, Județul Prahova, Municipiul 

Ploiești,  Bulevardul Republicii nr.2-4. 

(2) Patrimoniul inițial al asociației va fi de 200 lei. 

(3) Se aprobă constituirea patrimoniului inițial al asociației de către Județul 

Prahova prin participarea acestuia cu o contribuție în numerar, în valoare de 200 lei. 

(4) Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu pe bază de contract de 

comodat ce va fi încheiat ulterior. 

(5) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 

contractul de comodat precizat la alin.4. 

Art.4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 

Statutul și Actul Constitutiv al asociației, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 

la prezenta hotărâre. 

Art.5 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să reprezinte 

Județul Prahova în Adunarea Generală a asociației. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și cu realizarea formalităților 

prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de 

pe lângă Grefa Judecătoriei Prahova se împuternicesc Direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova. 

Art.7 Prezenta va fi comunicată unităților administrativ teritoriale menționate la art.1, 

precum și celor interesați prin grija Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 

         CONTRASEMNEAZĂ 

               SECRETAR 

          Hermina Adi Bîgiu 
 

 

 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarâre privind asocierea Județului Prahova cu unele 

unități administrativ teritoriale din județ, în vederea constituirii 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân”Prahova 
 

 

 

 În conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. m, art. 5 pct. 1 lit. b și art. 7 din 

Ordonanța Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

aprobată prin Legea nr. 3/2003, ale Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 

pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului 

României nr. 71/2002 și ale art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 

nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, Consiliul Județean 

Prahova se asociază cu localitățile Urlați, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Brazi, 

Berceni, Păulești și Rîfov, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân”Prahova”. 

 Managementul animalelor fără stăpân la nivelul județului Prahova și în mod 

special managementul populației canine și feline cu și fără stăpân constituie o 

problemă de interes public, determinată de înmulțirea situațiilor de abandon de caini 

și pisici a căror proveniență este certă și anume din gospodăriile populației; numărul 

mare de câini care ajung să vagabondeze ca urmare a atitudinii iresponsabile a unor 

proprietari sau a lipsei mijloacelor financiare de asigurare a hranei/adăpostului; 

insuficienta informare a populației și numărul redus a programelor de 

responsabilizare a cetățenilor cu privire la obligațiile fiecărui proprietar a unui 

exemplar canin sau felin, inclusiv asupra necesității asigurării bunăstării animalului 

prin asigurarea serviciilor veterinare. 

 Având în vedere faptul că societatea civilă și autoritățile publice au deopotrivă 

obligația morală de a respecta toate creaturile vii și legăturile existente între om și 

animalele de companie importante prin contribuția lor la calitatea vieții, și luând în 

considerare riscurile inerente determinate de suprapopularea cu animele pentru 

igiena, sănătatea și securitatea omului și a altor animale propun spre analiză şi 

aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

  

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 



JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Servicii și Achiziții Publice 

Nr. 21787/26.09.2018 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotarâre privind asocierea Județului Prahova cu unele unități 

administrativ teritoriale din județ, în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor 

fără stăpân”Prahova 

 

 

 Scopul cooperării intercomunale şi interorăşeneşti este de realiza o asociere 

între unităţile administrativ-teritoriale şi de a gestiona în conformitate cu legislația 

țării noastre și cu legislația europeană, a tuturor animalelor cu și fără stăpân din județ. 

 Considerăm de o importanţă majoră cooperarea colectivităţilor şi autorităţilor 

locale din localitățile: Urlați, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Brazi, Berceni, 

Păulești și Rîfov având ca liant Consiliul Judeţean Prahova în gestionarea animalelor 

fără stăpân, problemele animalelor putând afecta, în același timp, sănătatea și 

siguranța oamenilor. 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân”Prahova” va avea ca obiective: 

- identificarea, marcarea, vaccinarea şi sterilizarea tuturor câinilor cu şi fără stăpân 

din judeţ (sterilizarea obligatorie a tuturor câinilor şi pisicilor fără stăpân şi 

sterilizarea gratuită la cerere a tuturor câinilor cu stăpân din judeţ); 

- monitorizarea strictă a tuturor câinilor cu stăpân care nu au fost sterilizaţi în ceea ce 

priveşte circulaţia acestora şi în mod deosebit urmărirea strictă a reproducţiei 

(declaraţii de fătare, urmărirea traseului puilor); 

- aplicarea unui regulament strict cu privire la circulaţia, marcarea şi reproducţia 

animalelor cu stăpân şi aplicarea unor măsuri coercitive în cazul nerespectării 

regulamentului; 

- cazarea, hrănirea, ingrijirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea 

intr-o evidenţă unică a cainilor;  

- eutanasierea animalelor fără stăpân cu boli incurabile dovedite prin examene 

clinice, de laborator, alte examene de specialitate; 

- aplicarea unui sistem de adopţii eficient în colaborare cu toate ONG- urile care au 

legătură cu această activitate; 

- aplicarea  unui  sistem de educaţie continuă a populaţiei în ceea ce priveşte 

gestionarea animalelor în general şi a celor fără stăpân în special (pericole privind 



răspândirea anumitor boli şi dăunători, aspectul moral şi creştin privind drepturile 

animalelor etc, întruniri, workshop-uri, pliante, filmuleţe); 

- capturarea, transportarea şi menţinerea în adăposturi a acelor animale care prezintă 

pericol public prin agresivitate sau boli transmisibile; 

- menţinerea stării de sănătate a animalelor din judeţ şi implicit a locuitorilor ce vin 

în contact cu animale, cadavre, secreţii şi excreţii provenite de la acestea; 

- construirea unor adăposturi pentru cazarea populaţiei canine fără 

stăpân; 

- crearea cadrului legal pentru managementul populaţiei canine fără stăpân prin 

aprobarea unor hotărâri în acest sens de către autorităţile locale din judeţ; 

- asigurarea mijloacelor tehnice pentru implementarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân: centru de sterilizare, instrumente pentru prinderea şi transportul 

câinilor, medicamente şi ustensile de sterilizare, transportul câinilor în spaţiu de unde 

au fost ridicaţi; 

- colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale din domeniu; 

- implicarea cetăţenilor prin organizarea de campanii de adopţie a câinilor fără 

stăpân, precum şi de campanii de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân; 

- elaborarea unei campanii informativ-educative care să aibă drept scop prevenirea 

abandonului câinilor şi adoptarea celor fără stăpân; 

- constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor date în competenţa asociaţiei 

prin hotărâri ale autorităţilor locale din judeţ, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

- organizează şi realizează manifestări chinologice (concursuri, expoziţii, 

demonstraţii, selecţii, probe de lucru specifice, conferinţe şi prelegeri cultural-

științifice şi educative, etc) destinate atât membrilor săi cât şi persoanelor interesate; 

- organizează, coordonează şi urmareşte respectarea regulamentelor naţionale şi 

internaţionale la care a aderat; 

- îmbunătăţirea  imaginii publice locale şi internaţionale prin dispariţia  haitelor de 

câini fără stăpân din localităţile judeţului. 

 Considerăm oportună participarea Consiliului Judeţean Prahova la constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân”Prahova. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre, 

fiind respectate prevederile legale. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Robert Adrian Stănescu 



 

ROMÂNIA                                                                                                   Anexa nr. 1 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                 la Hotărârea nr. ______ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                           din data de ___________           

                                           
 
 

STATUT 

Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân 
 
 
 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ 

 
Art.1. (1) Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară este constituită din membri fondatori 

semnatari ai Actului Constitutiv şi ai prezentului Statut şi va purta denumirea de “Serviciul 

judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Prahova, conform dovezii de disponibilitate 

a denumirii înregistrată sub numărul 170154/12.09.2018, eliberată de Ministerul Justiţiei. 

(2)  Sediul  asociaţiei   este  situat  în  România,  municipiul  Ploieşti, B-dul Republicii, nr 2-4, 

judeţul Prahova. 

Art.2. (1) Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară se constituie ca persoană juridică de drept 

privat fără scop patrimonial care are un patrimoniu şi buget propriu. 

(2) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară se înfiinţează prin libera exprimare a voinţei de 

asociere a membrilor fondatori. 

Art.3. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară se înfiinţează pentru o durată nedeterminată, 

începând cu data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecatoria Ploiesti. 

 

 
CAPITOLUL II 

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI 

 
Art.4. Scopul este gestionarea în conformitate cu legislaţia tării noastre şi cu legislaţia 

europeană a tuturor animalelor fără stăpân din judeţ. 

   Art.5. În vederea realizării scopului, asociaţia îşi propune realizarea următoarele obiective: 

- identificarea, marcarea, vaccinarea şi sterilizarea tuturor câinilor  fără stăpân din judeţ  (sterilizarea 

obligatorie a tuturor câinilor şi pisicilor fără stăpân şi sterilizarea gratuită la cerere a tuturor câinilor 

cu stăpân din judeţ); 

- monitorizarea strictă a tuturor câinilor cu stăpân care nu au fost sterilizaţi în ceea ce priveşte 

circulaţia acestora şi în mod deosebit urmărirea strictă a reproducţiei (declaraţii de fătare, urmărirea 

traseului puilor); 

- aplicarea unui regulament strict cu privire la circulaţia, marcarea şi reproducţia animalelor cu stăpân 

şi aplicarea unor măsuri coercitive în cazul nerespectării regulamentului; 

- cazarea, hranirea, ingrijirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea intr-o evidenţă 

unică a cainilor;  

- eutanasierea animalelor fără stăpân cu boli incurabile dovedite prin examene clinice, de laborator, 

alte examene de specialitate; 

- aplicarea unui sistem de adopţii eficient în colaborare cu toare ONG- urile care au legătură cu 

această activitate; 

- aplicarea  unui  sistem de educaţie continuă a populaţiei în ceea ce priveşte gestionarea animalelor 

în general şi a celor fără stăpân în special (pericole privind răspândirea anumitor boli şi dăunători,  

aspectul moral şi creştin privind drepturile animalelor etc, întruniri, workshop-uri, pliante, filmuleţe); 

- capturarea, transportarea şi menţinerea în adăposturi a acelor animale care prezintă pericol public 

prin agresivitate sau boli transmisibile; 

- menţinerea stării de sănătate a animalelor din judeţ şi implicit a locuitorilor ce vin în contact cu 

animale, cadavre, secreţii şi excreţii provenite de la acestea; 



- construirea unor adăposturi pentru cazarea populaţiei canine fără stăpân; 

- crearea cadrului legal pentru managementul populaţiei canine fără stăpân prin aprobarea unor 

hotărâri în acest sens de către autorităţile locale din judeţ; 

- asigurarea mijloacelor tehnice pentru implementarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân: centru de sterilizare, instrumente pentru prinderea şi transportul câinilor, medicamente şi 

ustensile de sterilizare, transportul câinilor în spaţiu de unde au fost ridicaţi; 

- colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale din domeniu; 

- implicarea cetăţenilor prin organizarea de campanii de adopţie a câinilor fără stăpân, precum şi de 

campanii de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân; 

- elaborarea unei campanii informativ-educative care să aibă drept scop prevenirea abandonului 

câinilor şi adoptarea celor fără stăpân; 

- constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor date în competenţa asociaţiei prin hotărâri ale 

autorităţilor locale din judeţ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- organizează şi realizează manifestări chinologice (concursuri, expoziţii, demonstraţii, 

selecţii, probe de lucru specifice, conferinţe şi prelegeri cultural-stiintifice şi educative etc)  

destinate atât membrilor săi cât şi persoanelor interesate; 

- organizează, coordonează şi urmareşte respectarea regulamentelor naţionale şi 

internaţionale la care a aderat; 

- îmbunătăţirea  imaginii publice locale şi internaţionale  prin dispariţia  haitelor de câini fără stăpân 

din localităţile judeţului. 

 

CAPITOLUL III 

MEMBRII ASOCIATIEI 

 

Art.6. (1) Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară este constituită prin voinţa următorilor 

membri fondatori: 
1. Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, reprezentat de Dl. Bogdan Andrei Toader,  în  
calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Prahova; 
2. Oraşul Urlati, prin Consiliul Local al Urlati, reprezentat de Marian Măchiţescu, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Vălenii de 
Munte; 
3. Comuna Bucov, prin Consiliul Local al Comunei Bucov, reprezentat de Ion Savu, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucov; 
4. Comuna Valea Călugărească, prin Consiliul Local al Comunei Valea Călugărească, reprezentat 
de Vasilică Neacşu, în calitate de Primar, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Călugărească; 
5. Comuna Păulești, prin Consiliul Local al Comunei Păulești, reprezentat de Sandu Tudor, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Păulești; 
6. Comuna Blejoi, prin Consiliul Local al Comunei Blejoi, reprezentat de Adrian Dumitru, în calitate 
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Blejoi; 
7. Comuna Brazi, prin Consiliul Local al Comunei Brazi, reprezentat de Radu Leonaş, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brazi; 
8.  Comuna Berceni, prin Consiliul Local al Comunei Berceni, reprezentat de Cosmina Ramona 
Pandele, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Berceni; 
9. Comuna Rîfov, prin Consiliul Local al Comunei Rîfov, reprezentat de Paul Costin Cazanciuc , în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Păuleşti; 

 (2) Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară cuprinde următoarele categorii de membrii: 

a) membrii fondatori - sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentând comitetul de 

iniŃiativă şi semnatare ale Actului constitutiv şi Statutului asociaţiei; 

b) membrii aderenţi - sunt unităţile administrativ-teritoriale care vor adera la prezentul Statut 

după înfiinţarea asociaţiei, prin act adiţional; 



c) membrii de onoare – această distincţie  se poate acorda persoanelor fizice  sau  juridice care  

au  adus o  contribuţie  importantă la  desfăşurarea activităţii asociaţiei. Membrii de onoare nu fac 

parte din Adunarea Generală şi nu au drept de vot, având doar un statut onorific. 

Art.7. Dobândirea calităţii  de membru aderent şi membru de onoare se aprobă de Adunarea 

Generală. 

Art.8. (1) Calitatea de membru al asociaţiei se pierde în cazul retragerii sau excluderii din 

asociaţie. 

(2) Membrul asociaţiei care pierde această calitate nu are nici un drept asupra patrimoniului 

asociaţiei. 

Art.9. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 

a) să facă propuneri în Adunarea generală, prin reprezentanţii acestora; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în 

aceste organe; 
c) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului 

Statut; 
d)  să  primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei 
e) să-şi exprima liber punctul de vedere; 
f) să ocupe funcţii în conducerea asociaţiei prin reprezentanţii acestora; 
g) dreptul de vot în Adunarea Generală; 
h) alte drepturi stabilite de Adunarea Generală. 

Art.10. Membrii asociaţiei  au următoarele obligaţii: 

a) să participe activ la atingerea scopului şi realizarea obiectivelor asociaţiei; 

b)  să participe, prin reprezentanţii lor la şedinţele Adunării Generale/ Consiliului Director; 
c) să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei; 
d) să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza interesele asociaţiei; 
e) să plătească contribuţia stabilită, dacă este cazul; 
f) să transmită asociaţiei, în folosinţă gratuită, adăposturile deţinute şi baza materială aferentă; 
g) alte obligaţii stabilite de Adunarea Generală. 

 
CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI 

 
Art.11. Organele de conducere ale asociaţiei sunt: 

a) Adunarea Generală- este organul de conducere; 

b) Consiliul Director- este organul executiv; 

c) Cenzorul- este organul de control; 

d) Preşedintele- este organul de reprezentare. 

 

Adunarea Generală 

Art.12. (1) Adunarea Generală este organul suprem de decizie al asociaţiei. La constituire     

Adunarea Generală este constituită din reprezentanţii  membrilor fondatori, desemnaţi prin hotărâre 

a autorităţilor deliberative ale acestora. 

(2) Fiecare membru al asociaţiei va desemna un reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Mandatul reprezentaţilor este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, 

prin hotărârea autorităţilor deliberative ale acestora. 
(3) Fiecare membru al asociaţiei  va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea 
permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei. 
(4)  Hotărârile de  numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţiei 
în termen de 10  zile calendaristice de la data adoptării lor. 
(5) Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor asociaţiei. 

Art.13. Adunarea Generală are următoarele competenţe: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

c) alegerea şi revocarea preşedintelui şi a membrilor consiliului director; 

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

e) înfiinţarea de filiale; 



f) modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului; 

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 

după lichidare; 

h) dezbate şi aprobă raportul Consiliului director; 

i) stabileşte măsuri pentru desfăşurarea activităţilor; 

j) aprobă înfiinţarea centrelor; 

k) aprobă primirea de noi membri în asociaţie; 

l) aprobă Regulamentul de ordine internă; 

m) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei; 

n) hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei. 

o) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

Art.14. (1) Adunarea Generală   se întruneşte în şedinţă  ordinară anual sau de câte ori este 

nevoie, la convocarea Preşedintelui care se face cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data 

desfăşurării. 

(2) Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la 

cererea Preşedintelui sau Consiliului director. Convocarea se face cu cel puţin 5 zile calendaristice 

înainte de data desfăşurării. 

(3) Convocarea Adunării Generale care va cuprinde şi ordinea de zi, se face prin intermediul 

Preşedintelui asociaţiei. 

(4) Convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art.15. (1) Sedinţele Adunării Generale sunt legal constituite în prezenţa unei majorităţi de 

2/3 din membrii asociaţiei. 

(2) În cazul în care majoritatea nu este întrunită, Preşedintele asociaţiei stabileşte a doua Adunare 

Generală în termen de cel mult 15 zile calendaristice. Adunarea Generală convocată în aceste 

condiţii este legal constituită cu participarea membrilor prezenţi. 
Art.16.  Sedinţele  Adunării Generale sunt  conduse de  către  Preşedintele asociaţiei  sau în 

absenţa  acestuia de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii săi. 
Art.17. Modul de consemnare a dezbaterilor din şedinţele Adunării Generale se stabileşte de 

către Adunarea Generală. 
Art.18. Ordinea de zi se aprobă de Adunarea Generală la propunerea celui care a cerut 

întrunirea Adunării Generale. Modificarea şi completarea ordinii de zi se poate face cu votul a cel 
puţin  jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. 

Art.19. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a  

cel puţin  jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi  la şedinţă, în afară de cazul în care 

statutul sau legea prevede o altă majoritate. 

(2)  Modificarea  şi  completarea  prevederilor Actului constitutiv şi ale Statutului necesită o 

majoritate de 2/3 din voturile membrilor asociaţiei.  

(3) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. 
Art.20. Hotărârile Adunării Generale  se semnează de preşedintele asociaţiei. 
Art.21. (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data 

aducerii lor la  cunoştinţa membrilor, iar cele individuale, de la data comunicării. 
(2) Hotărârile luate de către Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat 

parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

(3) Aducerea la cunoştinţa membrilor a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 10 zile 

calendaristice de la adoptarea acestora. 

Art.22  Mandatul Consiliului Director şi al Preşedintelui asociaţiei curge de la data la care asociaţia 

este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 

Consiliul director 

Art.23. Consiliul Director al asociaţiei este format din 5 membri. Preşedintele se include în 

acest număr. 
Art.24. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

 
Art.25. Consiliul Director are următoarele competenţe: 



a) elaborează şi pune în aplicare programele de acţiune, organizare şi administrare ale 

asociaţiei în acord cu hotărârile Adunării Generale; 

b) adoptă măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului Statut şi a hotărârilor 

Adunării Generale; 

c) propune primirea de noi membri în asociaţie; 

d) avizează editarea publicaţiilor asociaţiei; 

e) acceptă donaţiile, sponsorizările şi legatele făcute asociaţiei; 

f) întocmeşte proiectul de buget şi îl supune spre aprobare Adunării Generale; 

g) administrează patrimoniul asociaţiei; 

h) prezintă Adunării Generale raportul de activitate anual, executarea bugetului de venituri  si  

cheltuieli, bilanţul  contabil, proiectul bugetului de  venituri  si  cheltuieli si proiectul programelor 

asociaţiei; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

Art.26. (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţă ori de câte ori este nevoie la convocarea 

Preşedintelui. 

(2) Şedinţele Consiliului Director sunt legal constituite în prezenţa unei majorităţi de 2/3 din 

membrii săi. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Director emite decizii cu votul a 

2/3 din membrii săi. 

(4) Deciziile se semnează de către membrii Consiliului Director care au participat la şedinţă. 

(5) Prevederile art.21 se aplică în mod corespunzător. 

 

Cenzorul 

Art.27. (1) Cenzorul se numeşte de Adunarea Generală şi are obligaţia de a verifica  

activităţile economico-financiare ale asociaţiei si de a dispune măsurile necesare unei bune 

administrări a patrimoniului asociaţiei. 

(2) În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care 

nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. 

Art.28. Cenzorul îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentului Statut, a 

Regulamentului de ordine internă şi a reglementărilor legale în vigoare. 

Art.29. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

 
Preşedintele 

Art.30. Preşedintele are următoarele competenţe: 

a) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie; 

b) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale; 

c) angajează personalul asociaţiei; 

d) ia măsuri pentru conducerea asociaţiei care nu sunt de competenţa Adunării Generale sau a 

Consiliului Director; 

e) coordonează activitatea asociatiei şi a directorilor de centre; 

f) încheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director. 

Art.31.  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Preşedintele emite dispoziţii. 

(2) Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător. 

Art.32. Preşedintele are funcţia de ordonator al bugetului şi are specimen de semnătură în 
bancă. 

 

 

CAPITOLUL V 

PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

 
Art.33. Asociaţia are un patrimoniu şi buget propriu. La înfiinţare patrimoniul iniţial al 

asociaţiei este alcătuit din aportul în bani, al Judeţului Prahova, fiind în valoare totală de 200 de lei. 

Art.34. Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din cotizaţii, donaţii, credite, sponsorizări, legate, 

dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale, resurse 



obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, activităţi economice, înfiinţare de societăţi 

comerciale, alte venituri prevăzute de lege, etc. şi respectiv bunuri de la asociaţii sau alte persoane 

juridice sau fizice din tară sau din străinătate. 

Art.35. Sursele financiare ale asociaţiei vor fi folosite pentru îndeplinirea scopului si 

realizarea obiectivelor asociaţiei, pentru cheltuieli de funcţionare, salarii, chirii, leasing, 

sponsorizări, acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materială de specialitate, 

achiziţionarea sau închirierea de mijloace auto, instrumente sau materiale necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor propuse, pentru cheltuieli cu diverse abonamente, pentru editarea şi 

tipărirea de  publicaţii, pentru  indemnizaţii, salarizarea personalului angajat, cât şi pentru orice alte 

cheltuieli ce decurg din realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei. 

Art.36. (1) Membri asociaţiei se obligă să transmită “Serviciului judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân” Prahova, în folosinţă gratuită, adăposturile deţinute şi baza materială 

aferentă acestora, prin încheierea unui contract de comodat. 

(2) Personalul angajat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor adăposturi va fi preluat de 

către “Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Prahova. 
 
 
 

CAPITOLUL VI 

DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI ASOCIATIEI 

 

  Art.37. Asociaţia se dizolvă: 

  a) de drept; 

  b) prin hotărâre judecătorească; 

   c) prin hotărârea Adunării Generale a asociaţiei. 

Art.38. (1) Dizolvarea  asociaţiei de drept şi respectiv  prin hotărâre judecătorească poate 

avea loc în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(2) Dizolvarea asociaţiei  prin hotărârea Adunării Generale se poate produce când hotărârea este 

luată cu acordul a 2/3 din numărul membrilor asociaţiei. 

Art.39. (1) În cazurile de dizolvare de drept sau prin hotărâre judecătorească, lichidatorii 

vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească. În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării 

Generale, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte 

juridice a hotărârii de dizolvare. 

(2) În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor, 

urmându-se procedura prevăzută de legislaţia în vigoare. 

(3) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare. 

 
CAPITOLUL VII 

DISPOZITII FINALE 

 
Art.40. (1) În litigiile în care este parte asociaţia, aceasta va fi reprezentată de către 

Preşedintele asociaţiei sau de către o persoană desemnată de acesta. 

(2) Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului  nr.  

26/2000  cu  privire  la  asociaţii  si  fundaţii,  aprobată  prin  Legea  nr. 246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
(3) Prezentul Statut a fost semnat în Adunarea Generală a membrilor fondatori din data de 
_______________2017. 
 
 1. Judeţul Prahova,  
prin Consiliul Judeţean Prahova,  
reprezentat de presedinte 
 Bogdan Andrei Toader 
 
 
 



2. Oraşul Urlati, 
 prin Consiliul Local al Urlati, 
 reprezentat de primar 
 Marian Măchiţescu,  
 
 
3. Comuna Bucov,  
prin Consiliul Local al Comunei Bucov,  
reprezentat de primar  
Ion Savu,  
 
4. Comuna Valea Călugărească, 
 prin Consiliul Local al Comunei Valea Călugărească,  
reprezentat de primar  
Vasilică Neacşu 
 
5. Comuna Păulești 
 prin Consiliul Local al Comunei Păulești, 
 reprezentat de primar 
Sandu Tudor  
 
6. Comuna Blejoi, 
 prin Consiliul Local al Comunei Blejoi,  
reprezentat de primar  
Adrian Dumitru 
 
7. Comuna Brazi, 
 prin Consiliul Local al Comunei Brazi,  
reprezentat de primar 
 Radu Leonaş 
 
8.  Comuna Berceni, 
 prin Consiliul Local al Comunei Berceni, 
 reprezentat de primar  
Cosmina Ramona Pandele 
 
9. Comuna Rîfov, 
 prin Consiliul Local al Comunei Rîfov, 
 reprezentat de primar 
Paul Costin Cazanciuc  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                                  Anexa nr. 2 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                la Hotărârea nr. ______ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        din data de ___________ 

 
 
 
 
 

ACT CONSTITUTIV 

Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân 

 
Art.1 Membrii fondatori 

1. Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, reprezentat de Dl. Bogdan Andrei Toader,  în  
calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Prahova; 
2. Oraşul Urlati, prin Consiliul Local al Urlati, reprezentat de Marian Măchiţescu, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Vălenii de 
Munte; 
3. Comuna Bucov, prin Consiliul Local al Comunei Bucov, reprezentat de Ion Savu, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucov; 
4. Comuna Valea Călugărească, prin Consiliul Local al Comunei Valea Călugărească, reprezentat 
de Vasilică Neacşu, în calitate de Primar, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Călugărească; 
5. Comuna Păulești, prin Consiliul Local al Comunei Păulești, reprezentat de Sandu Tudor, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Păulești; 
6. Comuna Blejoi, prin Consiliul Local al Comunei Blejoi, reprezentat de Adrian Dumitru, în calitate 
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Blejoi; 
7. Comuna Brazi, prin Consiliul Local al Comunei Brazi, reprezentat de Radu Leonaş, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brazi; 
8.  Comuna Berceni, prin Consiliul Local al Comunei Berceni, reprezentat de Cosmina Ramona 
Pandele, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Berceni; 
9. Comuna Rîfov, prin Consiliul Local al Comunei Rîfov, reprezentat de Paul Costin Cazanciuc , în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Păuleşti; 

Art.2 Exprimarea voinţei de asociere 
Asociţia de Dezvoltare Intercomunitară este înfiinţată prin libera exprimare a voinţei de asociere a 

membrilor fondatori. 

Art.3 Denumirea asociaţiei 
Asociţia de Dezvoltare Intercomunitară va  purta  denumirea  de  ,,Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân,, Prahova. 

Art.4 Sediul asociaţiei 
Sediul asociaţiei  este situat în România, municipiul Ploieşti, B+dul Republicii, nr. 2-4, judeţul 

Prahova. 

Art.5 Durata de funcţionare 
 Asociaţia se înfiinţează  pentru o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul       

 Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecatoria Ploiesti. 
Art.6 Scopul şi obiectivele asociaţiei 

(1)  Scopul  asociaţiei  este  gestionarea  în  conformitate  cu  legislaţia  tării noastre şi cu legislaţia 

europeană a tuturor animalelor cu şi fără stăpân din judeţ. 

 
(2) În vederea realizării scopului, asociaţia îşi propune realizarea următoarele obiective: 

- identificarea, marcarea, vaccinarea şi sterilizarea tuturor câinilor cu şi fără stăpân din judeţ  

(sterilizarea obligatorie a tuturor câinilor şi pisicilor fără stăpân şi sterilizarea gratuită la cerere a 

tuturor câinilor cu stăpân din judeţ); 

- monitorizarea strictă a tuturor câinilor cu stăpân care nu au fost sterilizaţi în ceea ce priveşte 

circulaţia acestora şi în mod deosebit urmărirea strictă a reproducţiei (declaraţii de fătare, urmărirea 

traseului puilor); 



- aplicarea unui regulament strict cu privire la circulaţia, marcarea şi reproducţia animalelor cu stăpân 

şi aplicarea unor măsuri coercitive în cazul nerespectării regulamentului; 

- cazarea, hranirea, ingrijirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea intr-o evidenţă 

unică a cainilor;  

- eutanasierea animalelor fără stăpân cu boli incurabile dovedite prin examene clinice, de laborator, 

alte examene de specialitate; 

- aplicarea unui sistem de adopţii eficient în colaborare cu toare ONG- urile care au legătură cu 

această activitate; 

- aplicarea  unui  sistem de educaţie continuă a populaţiei în ceea ce priveşte gestionarea animalelor 

în general şi a celor fără stăpân în special (pericole privind răspândirea anumitor boli şi dăunători,  

aspectul moral şi creştin privind drepturile animalelor etc, întruniri, workshop-uri, pliante, filmuleţe); 

- capturarea, transportarea şi menţinerea în adăposturi a acelor animale care prezintă pericol public 

prin agresivitate sau boli transmisibile; 

- menţinerea stării de sănătate a animalelor din judeţ şi implicit a locuitorilor ce vin în contact cu 

animale, cadavre, secreţii şi excreţii provenite de la acestea; 

- construirea unor adăposturi pentru cazarea populaţiei canine fără stăpân; 

- crearea cadrului legal pentru managementul populaţiei canine fără stăpân prin aprobarea unor 

hotărâri în acest sens de către autorităţile locale din judeţ; 

- asigurarea mijloacelor tehnice pentru implementarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân: centru de sterilizare, instrumente pentru prinderea şi transportul câinilor, medicamente şi 

ustensile de sterilizare, transportul câinilor în spaţiu de unde au fost ridicaţi; 

- colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale din domeniu; 

- implicarea cetăţenilor prin organizarea de campanii de adopţie a câinilor fără stăpân, precum şi de 

campanii de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân; 

- elaborarea unei campanii informativ-educative care să aibă drept scop prevenirea abandonului 

câinilor şi adoptarea celor fără stăpân; 

- constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor date în competenţa asociaţiei prin hotărâri ale 

autorităţilor locale din judeţ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- organizează şi realizează manifestări chinologice (concursuri, expoziţii, demonstraţii, 

selecţii, probe de lucru specifice, conferinţe şi prelegeri cultural-stiintifice şi educative etc)  

destinate atât membrilor săi cât şi persoanelor interesate; 

- organizează, coordonează şi urmareşte respectarea regulamentelor naţionale şi 

internaţionale la care a aderat; 

- îmbunătăţirea  imaginii publice locale şi internaţionale  prin dispariţia  haitelor de câini fără stăpân 

din localităţile judeţului. 

Art.7 Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei 
Patrimoniul iniţial  al asociaţiei  este alcătuit din aportul în bani, al Judeţului Prahova, fiind în valoare 

totală de 200 de lei. 

Art.8 Componenţa nominală a celor dintâi organe ale asociaţiei 
(1) Organele de conducere ale asociaţiei  sunt: 
a) Adunarea Generală - este organul de conducere; 
b) Consiliul Director - este organul executiv; 
c) Cenzorul - este organul de control; 
d) Preşedintele - este organul de reprezentare. 

(2) Adunarea Generală este constituită la data înfiinţării din reprezentanţii membrilor fondatori, 

desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. 

(3) Consiliul Director al asociaţiei este format din __ membri. Preşedintele se include în acest număr. 

 

(4) La data înfiinţării asociaţiei, Consiliul Director este alcătuit din: 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 



5. ________________ 

 

(5) În funcţia de Preşedinte al asociaţiei este numit ___________________________. 

 

Art.9 Împuternicire 

Membrii asociaţiei împuternicesc preşedintele asociaţiei să desfăşoare procedura de dobândire a 

personalităţii juridice a asociaţiei. 
 
 
1. Judeţul Prahova,  
prin Consiliul Judeţean Prahova,  
reprezentat de presedinte 
 Bogdan Andrei Toader 
 
2. Oraşul Urlati, 
 prin Consiliul Local al Urlati, 
 reprezentat de primar 
 Marian Măchiţescu,  
 
 
3. Comuna Bucov,  
prin Consiliul Local al Comunei Bucov,  
reprezentat de primar  
Ion Savu,  
 
4. Comuna Valea Călugărească, 
 prin Consiliul Local al Comunei Valea Călugărească,  
reprezentat de primar  
Vasilică Neacşu 
 
5. Comuna Păulești, 
 prin Consiliul Local al Comunei Păulești, 
 reprezentat de primar 
Sandu Tudor 
 
6. Comuna Blejoi, 
 prin Consiliul Local al Comunei Blejoi,  
reprezentat de primar  
Adrian Dumitru 
 
7. Comuna Brazi, 
 prin Consiliul Local al Comunei Brazi,  
reprezentat de primar 
 Radu Leonaş 
 
8.  Comuna Berceni, 
 prin Consiliul Local al Comunei Berceni, 
 reprezentat de primar  
Cosmina Ramona Pandele 
 
9. Comuna Rîfov, 
 prin Consiliul Local al Comunei Rîfov, 
 reprezentat de primar 
Paul Costin Cazanciuc  
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