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ROMÂNIA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI  

STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind delegarea, prin concesionare, a gestiunii serviciului public de ecarisaj 

    din Comuna        
Izvoarele    Sucevei   

Aspecte generale 

Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan este un serviciu public organizat, coordonat, 

reglementat, condus si monitorizat de autoritatea administratiei publice locale. 

Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân are în principal următoarele atribuţii: 

a) capturarea şi transportarea în adăpost a câinilor fără stăpân, după un program prestabilit sau 

pe baza reclamaţiilor scrise a persoanelor juridice şi/sau fizice; 

b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizaţiile de protecţie 

a animalelor; 

c) cazarea, hrănirea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea, microciparea sau crotarea cainilor ce 

raman in adapost a celor revendicati sau adoptati şi înregistrarea într-o evidenţă unică a 

câinilor; 

d) reîntoarcerea câinilor fără stăpân în zona în care au fost prinşi, la cererea colectivităţii / 

grupului local care îşi asumă în scris răspunderea pentru ocrotirea şi întreţinerea animalelor 

tratate; 

e) eutanasierea câinilor fără stăpân care suferă de boli cronice şi incurabile, de către personal 

specializat propriu sau contractat; 

f) adopţia şi revendicarea animalelor fără stăpân; 

g) efectuarea dezinfectiilor si dezinsectiilor in adapost; 

h) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţii locale cum ar fi acţionarea în cel mai scurt 

timp după diferite sesizări din partea cetăţenilor cu privire la disconfortul produs de câinii 

fără stăpân; 

i) protecţia şi conservarea mediului natural; 

j) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică . 

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt: 

- 

- 

- 

- 

Unitatea administrativ teritorilală a Comunei Izvoarele Sucevei ; 

Cetatenii: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, cetateni ai Com Izvoarele Sucevei; 

Agentii economici care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul Com. Izvoarele Sucevei; 

Institutii publice cu sedii/puncte de lucru sau filiale în Com Izvoarele Sucevei; 

Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân concesionat va fi prestat în aria geografică 

a Com. Izvoarele Sucevei. 

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura: 

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 
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b)dezvoltarea durabila a serviciilor; 

c) protectia cetatenilor, animalelor, apei, solului etc.; 

d) protectia mediului inconjurator. 

Autoritătile administratiei publice locale actionează în numele si în interesul comunitătilor locale pe 

care le reprezinte si răspund fată de acestea pentru: 

a) modul în care gestionează si administrează infrastructura edilitar-urbană a Com Izvoarele Sucevei; 

b) modul în care organizează, coordonează si controlează serviciul pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân. 

Autoritătile administratiei publice locale au următoarele atributii: 

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si functionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

b) luarea initiativelor si adoptarea hotărârilor cu privire la functionarea serviciului pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân. 

c) exercitarea competentelor si responsabilitătilor ce le revin potrivit legislatiei în vigoare, referitoare la 

serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

Situatia actuala 

La acest moment, nu există un serviciu public local de gestionare a câinilor cu şi fără stăpân 

organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autoritatea administraţiei publice 

locale, urmare a apariţiei Legii 258 /2013 potrivit căreia se doreşte delegarea de gestiune a serviciului 

de gestionare a câinilor fără stăpân din Com Izvoarele Sucevei. 

. 

Pentru realizarea scopului propus de prezentul studiu de oportunitate, se impune ca, mai întâi, să se 

aprobe înființarea, în subordinea Consiliului local Izvoarele Sucevei, a Serviciului Public de Ecarisaj 
Izvoarele Sucevei  

, ca serviciu public de interes local, fără personalitate juridică. Al doilea pas în această direcție 

este analizarea variantelor reglementate de lege pentru funcționarea unui asemenea serviciu, respectiv 

gestiunea directă și gestiunea delegată. 

II. Scopul studiului de oportunitate 

Prezentul studiu de oportunitate urmăreste să stabilească necesitatea, oportunitatea si fezabilitatea 

tehnică si financiară în ceea ce priveste delegarea, prin concesiune, a serviciului pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân din Com Izvoarele Sucevei. 

Rezultatele studiului de oportunitate, a deciziei de delegare a gestiunii serviciului public de 

gestionare al cainilor fara stapan din Com Izv.  Sucevei trebuie să justifice necesitatea si oportunitatea 

delegării serviciului prin concesiune si să demonstreze că: 

 

 

a) proiectul este realizabil; 

b) proiectul răspunde cerintelor si politicilor autoritătii publice locale; 

c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului; 

d) varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de 

servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin 

atribuirea unui contract de achizitie publică de servicii sau prin întretrinerea celor trei tipuri de obiective 
cu personal propriu; 

e) proiectul beneficiază de sustinere financiară, mentionând dacă este cazul, care este contributia de la 

bugetul local al Com Izvoarele Sucevei . 

De aceea studiul de oportunitate a deciziei de concesionare trebuie să stabilească: 

1. Realizarea proiectului în regim de concesiune va genera un raport cost-beneficiu pozitiv în comparatie 

cu realizarea proiectului în regim de achizitie publică traditională sau cu efectuarea operatiunilor 

specifice celor trei tipuri de activităti cu personal propriu. 


