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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  tarifelor pentru incinerare  la Incineratorul  Serviciului  Administrare 

Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân 

 

 

 

 Primarul municipiului Alba Iulia 

 Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr.7587/21.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia; 

  Văzând prevederile: 

– Prevederile Regulamentului(CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele 

de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de 

origine animală); 

– Prevederile  Ordinului  preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul 

subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului 

uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor 

aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

– art. 38 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

În temeiul prevederilor  art.129 (2) lit. d), ale art.129 (7), lit. p), art.139 (1) și ale art.196 (1), 

lit. a)  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Propun Consiliului Local să adopte prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă  tariful pentru incinerare  la Incineratorul  Serviciului  Administrare Piețe, 

Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân, pentru anul 2022, după cum urmează: 

– tariful pentru incinerare cadavre păsări, animale mici și mijlocii, deșeuri categoria a II a 

și a III a este de 2,5 lei/kg; 

 Art.2. Se completează art. 44, alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Municipiului 

Alba Iulia nr.409/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu tariful aprobat la art. 1;   

 Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art.4. Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea câinilor fără stăpân din subordinea 

Consiliului local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre; 

  

 Art. 5.  Hotărârea se comunică: 



− Primarului Municipiului Alba Iulia; 

− Instituției Prefectului – Județul Alba; 

− Serviciului Administrare Piețe,Târguri și Gestionarea câinilor fără stăpân; 

− Mass media. 

 

 

                                                                                                  Alba Iulia,       ______________ 

 

 

 

            Inițiator,                                                                                                       Avizează,                                                                                                                                          

             Primar                                                                                                 Secretar General 

       Gabriel Pleșa                                                                                                 Marcel Jeler 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Înregistrat cu nr.________/______________ 
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 JUDEŢUL ALBA 

 PRIMĂRIA MUNICIPIUL ALBA IULIA 
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 Nr. 7587/21.01.2022           

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru incinerare  la Incineratorul  

Serviciului  Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân 

 

 

 I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ  inițiat vizează stabilirea și aprobarea tarifelor  pentru incinerare 

la Incineratorul  Serviciului  Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

 Ținând seama de politica  administrației publice locale de a depune toate eforturile pentru 

îmbunătățirea, în mod semnificativ, a nivelului de protecție împotriva riscurilor în materie de sănătate 

publică, eliminarea riscurilor pentru mediul înconjurător  precum și rezolvarea problemelor curente 

ale cetățenilor, a fost necesară implementarea unui sistem cu privire la eliminarea în siguranță  a 

cadavrelor provenite din gospodăriile cetățenilor și de la cabinetele veterinare, cu respectarea 

normelor sanitar-veterinare, în vigoare. 
 Având în vedere că, la nivelul Municipiului Alba Iulia, nu exista posibilitatea incinerării 

câinilor fără stăpân din adăpostul public administrat de Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără 

Stăpân din Municipiul Alba Iulia, față de care s-a emis decizie de eutanasiere, a animalelor și păsărilor 

moarte din diverse cauze, precum și pentru eficientizarea, din punct de vedere economic, a 

Adăpostului public al Municipiului Alba Iulia, a fost necesară înființarea unei unități proprii care să 

opereze acest serviciu în gestiune directă, autorizată sanitar-veterinar şi de către autorităţi competente 

privind protecţia mediului. 

 Pentru a oferi servicii de incinerare  la Incineratorul  Serviciului  Administrare Piețe, Târguri 

si Gestionarea Câinilor fără Stăpân persoanelor interesate este necesară aprobarea tarifelor pentru 

serviciile menționate anterior. 
 

III. Baza legală 

- Prevederile REGULAMENTULUI (CE) nr. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele 

de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală); 

- Prevederile  Ordinului  preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de 

înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală 

şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 

alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân. 

 



IV. Avize necesare 

  

 Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Alba Iulia - Comisia pentru 

administrarea domeniului public și privat, agricultură. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de primar, consilieri locali sau de 

cetăţeni, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ____ din _______.                       
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