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   ROMANIA 
  JUDETUL PRAHOVA 
 COMUNA PUCHENII MARI 

PRIMAR 
DISPOZITIE 

 
Privind desemnarea persoanei responsabile  de indeplinirea contractul de prestări servicii nr. 

1458/16.01.2023 si aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei 
Puchenii Mari 

 
            Primarul Comunei Puchenii Mari, judetul Prahova; 
Având în vedere: 
- prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată şi completată prin Legea nr. 
258/2013;  

- contractul de prestări servicii nr. 1458/16.01.2023, încheiat cu S.C. HEREMY ANIMAL-MED S.R.L, 
ce are ca obiect capturarea câinilor fără stăpân în comuna Puchenii Mari, judetul Prahova; 

- In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              
            Primarul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, emite     urmatoarea 

dispozitie: 
 

          Art.1.Pentru o buna desfasurare a activitatii  privind capturarea cainilor fara stapan in comuna 
Puchenii Mari, ce face obiectul contractului de servicii nr.1458/16.01.2023 incheiat cu S.C. HEREMY 
ANIMAL-MED S.R.L, se desemneaza doamna, Medic veterinar Herescu Emilia din cadrul S.C. HEREMY 
ANIMAL-MED S.R.L, posesor a certificatului de liberă practică nr. RU 1627 şi al Certificatului de 
înregistrare sanitar-veterinar nr. 12/27.08.2010, pentru emiterea deciziilor de eutanasiere a câinilor fără 
stăpân capturaţi pe raza comunei Puchenii Mari, care nu au fost revendicaţi, adoptaţi la distanţă ori 
menţinuţi în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora în 
adăpost. 
        Art.2.(1) Pentru o bună desfăşurare a activităţii de colaborare cu Societatea S.C.HEREMY ANIMAL- 
MED S.R.L se desemnează si personal din aparatul de specialitate al primarului, după cum urmează: 
- Dl HEREA CONSTANTIN – viceprimar; 
- Dl.DOBRE  ION – politist local Poliţia Locala comuna Puchenii Mari care va desemna angajaţii din cadrul 
Politiei Locale în vederea participării la activitatea desfăşurată de prestator. 
      (2) Persoanele desemnate au următoarele atribuţii: 
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- însoţirea prestatorului în teren în scopul identificării zonelor în care se află câini fără stăpân; 
- asigurarea ordinii şi liniştii publice; 
- semnalează conducerii orice situaţie menită să estompeze sau îngreuneze desfăşurarea activităţii; 
- semnarea proceselor verbale de recepţie  a serviciilor prestate. 
      (3) În scopul monitorizării şi rezolvării eventualelor probleme apărute pe timpul derulării acestui 
contract, se desemnează dl. HEREA CONSTANTIN – viceprimar . 
      Art.3. Impotriva prezentei dispozitii se poate face plangere prealabila in termen de 30 de zile de la 
data comunicarii, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea 554/2004-Legea contenciosului 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.  
       Art.4. Prezenta dispozitie va fi comunicata, prin grija secretarului general al  comunei Puchenii Mari 
persoanelor interesate . 

    Nr.39/08.02.2023 

       

   Primar,                                                                 Contrasemneza pentru legalitate 

   Negoi Constantin                                                             p.Secretar general , 

                                                                            Ceocea Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


