
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
>'. .. HOTĂRÂRE... >

privi ld Înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bu( ureşti - ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi,

statu ui de funcţii .şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestei
instituţii publice

Av:âncnn~ede·re expunerea demotÎve' a Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor
Umane;

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată
prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor, modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008, precum şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea seNiciiior publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local;

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului, al Comisiei
economice, buget, finanţe, precum şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din

"'~,. cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa

decizională În administratia publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), aii. 36 alin. (2) Iit. a), art. 36 alin. (3)

Iit. b) şiart. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

\•

• CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTĂRĂşTE

Art.1. Se aprobă Înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA, seNiciu public de interes local, cu personalitate
juridică, finanţată din subvenţii acordate din bugetul local al municipiului
Bucureşti şi din venituri proprii, precum şi, după caz, din fonduri de la bugetul de
stat, ce va prelua şi atribuţiile Administraţiei pentru Supravegherea Câinilor fără

... Stăpân Bucureşti.
Art.2. Administraţia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti

Îşi Încetează activitatea şi se desfiinţează ca persoană juridică, În termen de 60
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Sediul central al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA este În Bucureşti, Str. Şelari nr. 2-4, sector 3.



ArtA. Obiectul de aCHvitateal Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia-
Animalelor Bucureşti - ASPA îl constituie recensământul periodic a animalelor

'de companie de' ,pe raza municipiului Bucureşti, implementarea măsurilor
necesare În vederea stopării abandonului animalelor din proprietatea privată pe
domeniul public, gestionarea sanitar-veterinară a tuturor animalelor fără stăpân,
şi asigurarea condiţiilor pentru rezolvarea situaţiilor şi cazurilor de urgenţă
sanitar - veterinară, monitorizarea aplicării şi respectării legislaţiei În vigoare
privind protecţia animalelor În municipiul Bucureşti.- ,O," " ' •... - ,.', 00'" '.

Pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA Primarul General va
Încheia un protocol de parteneriat/colaborare şi asistenţă cu Universitatea de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - Facultatea de
Medicină Veterinară.

Art.5. Se aprobă organrgrama, numărul total de posturi, statul de funcţii şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii pentru Supravegherea
şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, conform anexelor nr. 1 , 2 şi 3.

Art.6. Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Personalul angajat al Administraţiei pentru Supravegherea Câinilor

fără Stăpân Bucureşti se preia pe bază de examen sau concurs, după caz., de
către Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti
ASPA.

Din comisia de examinare pot participa, În calitate de observatori, 2
reprezentanţi ai ONG-urilor cre protecţie a animalelor, desemnaţi de către
acestea.

Art.8. În termenul prevăzut la art.2, În baza evidenţelor contabile. şi a
procesului verbal de inventariere la data de 30.04.2010, patrimoniul aflat În
administrarea Administraţiei pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân
Bucureşti, debitele şi creditele, precum şi contractele, Încheiate de această
instituţie publică, aflate În curs de derulare, vor fi predate , pe bază de Protocol,
Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA.

Art.9. Hotărârea CGMB nr. 219/2007 precum şi orice prevedere contrară
prezentei hotărâri se abrogă.

Art.10. Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
General, Administraţia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti şi
Autoritatea pentru Supravegherea-şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA vor
duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

, Âceastă hotărâre a fost aprobată În şedinţa a Consiliului General
al Municipiului Bucureşti din data de .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

TUDOR TOMA



Anexa nr.1 la Hotărârea C.G.M.B nr :.. .1.. 2010

ORGANIGRAMĂ
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA şi PROTECŢIA ANIMALELOR BUCUREŞTI-ASPA

_._-~----p_:]-~--~-I COMP. ADMINISTRARE PARC AUTO I
, J.MODUL URGENŢĂ SI REANIMARE: S1·S6

- 1." ,"TI c:.~.t.C!''').c:.'''.~JI. 1:.UN,TA,. MOBIL •.. ::.:.:..:::: _•. , -'~, Sv, S6

BIROUL ADOPŢII

i

DIRECTOR GENERAL I
DIRECTO~ GENERAL ADJUNCT.' DIRECTOR (ECONOMIC)

I
I

H BIROUL DISPECERAT I -t COMP. AUDIT ~UBLIC INTERN -t SERVICIUL FINANCIAR, BljGET I
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE,

I -1 BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS
1-- MASS·MEDIA, SOLUŢIONĂRI PETIŢII --1 BIROUL CONTABILITATE I

SERVICIUL RESURSE UMANE, FORMARE- PROJ=ESIONALĂ.SECURITATEA MUNCII SERVICIUL CONTRACTE, ACHIZIŢII
BIRO\JL PROGRAME, - PUBLICE, DONAŢII, SPONSORIZĂRI

1-- PROIECTE FONDURI EUROPENE
SERVICIUL INSPECŢIE şi CONTROL

,

-~ ,'o
i-- ,1 POLl"fIA VETERINARĂ" -1

I •••••••.••H~~•••••••• , • .- •••••••• _ ••• _:::
, I SERVICIUL i

! ~'T--'--~:- ,- -' TEHloJl':'.,:.r:,IViIIliISTrlATIV.PSI r-'---l- "l:r<lI'I~IULl:\iliJl:l'I! ", I
' MONITORIZARE. BAZĂ DE DATE

, 1:=:
~

COMP.IT, MENTENANŢĂ

SERVIC"UL PENTRU GESTIONAREA
CÂINILO~ FĂRĂ STĂPÂN

"SERVICIUL EPIDEMIOLOGIC;
ASISTENTĂ SANITAR- VETERINARĂ

; -,-
"

: -
I ,

I II BIROUL MEDICAL I
~

BIROUL EVALUARE EPIDEMIOLOGICĂ şi BIROUL
MEDICINĂ PREVENTIVĂ ASISTENŢĂ VETERINARĂ

COMP, PRIMIRE URGENŢE
COMP. INTERVENŢII MEDICALE,

BLOC OPERATOR

• *Unităţile mobile S1-S6 se organizează la nivel de birou
si deservesc sectoarele 1- 6 ale municiniului Bl.!curesti

TOTAL POSTURI:
din care: - posturi de conducere

298
26
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Anexa nr. 21a Hotarârea CGMB nr ./ ./2010

STAT DE FUNCŢII

AL AUTORITĂŢII PENTRU SUPRAVEGHEREA şi PROTECŢIA ANIMALELOR BUCUREŞTI- ASPA
.,

COMPARTIMENTUL ------------ 'ro
::::l ro

; ro '11l t:
Nivel l/l - o Număr Anexa la Legea 330/2009 in baza careiaPozitie SF. -------- Q. .-

Nr. Gri. -- studii
"1j l1l l/l

posturi se stabileste salariul de bazal1l <Il <Il•.. •.. .•..
..---:. el -'0

Funcţia •..--- - ..
Q._.

1 , ,. 2 3 4 5 6--_ .. , --_. - -------------,
I_ .. "---- -.-. - -~ •• _.,.- - ___ o "._--,_.-' -r--' _._----- ~ ..-3--I--. - .. - ___ o. _. _____ ._. __

I.CONDUCERE
'1 lJil-ector general

--- II -- . ----
S 1 i 1/3- 1 -t-. --

2 Director general adjunct S II 1/3
f---

__ o

3 Director (economic) S II 1 1/3-
II. COMPARTIMENT DE AUDIT PUBLIC
INTERN 1

4 Inspector de specialitate S IA 1 1/3

III. BIROU JURIDIC, CONTENCIOS 4
5 Şef birou $ II 1 1/3
6 Consilier juridic S deb 1 1/3
7 Consilier iuridic S iA 1 1/3
8 Referent . M IA 1 1/3

.,

,
" : 1,

"



'.'

IV.SERVICIUL RESURSE UMANE, FORMARE
PROFESIONALA, SECURITATEA MUNCII 8

9 Şef serviciu, S 1/ 1 1/3
1b-14 Inspector d~ specialitate S IA 5 1/3
15-'16 Referent i M IA 2 1/3

,
II.

" V. SERVICIUL INSPECTIE şi CONTROL,
'. POLITIA VETERINARĂ 9 ,

, 17 Sef serviciu S II 1 1/3
"

18-23 Insoector de specialitate S IA 6 1/3 'i

24-25 Referent ~I M IA 2 1/3 ,

UNITATI MOBILE*: 51;52; 53; 54; S5; S6,
I (*organizate la nivel de birou) 30 ..

26-31 Şef birou i; S 1/ 6 1/3 i.
32-43 Inspector c{e specialitate S IA 12 1/3

I-~ .. _- -, -_.-. .-
44-55 Referent ;' NI deb 12 1/3

MODUL URGENTA SI REAN/MARE: S1 ;52;
.- -..

I I
t__ 5~-q7

Şl.;. S4j S5; :,S6. 24 +--_. --
Conşilier' M , IA 12 1/3

68-79 Referent rvi IA 12 1/3..

VI. SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA
CAINILOR fARA STAPAN 9

, 80 Sef servicit:J S 1/ 1 1/3
81-84 Consilier :. S IA 4 1/3
8p-88 Referent M IA 4 1/3

"
VII. SERVICIUL EPIDEMIOLOGIG ASISTENTA I

SANITAR-VETERINARA 74
89 Sef serviciu S 1/ 1 1/3 -

1.BIROUL MEDICAL

2



90 Şef birou , S II 1 1/3
9'1-92 Consilier S IA 2 1/3
93-94 Referent , M IA' 2 1/3,

COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE
!

95-97 Consilier S IA 3 1/3
98-100 Referent M IA 3 1/3 '.

",oMPAIHllliIENT 11'11 ~K"ENTII MEDICALE
BLOC OPERATOR ,'.

101-110 Consilier S IA 10 1/3
111-120 Referent .' M IA 10 1/3

12. III I=V.ll1 1I.ll1o{1- ~t"lu~lvIlU' ~I

MEDICINA PREVENTIVA
'121 Şef birou S II 1 1/3

122-131 Consilier S IA 10 1/3
132-'141 Referent M IA 10 1/3

3,BIROUL ASISTENTA VETERINARA
142 Şef birou r, II 1 1/3,')- --

143-152 Consilier S IA 10 1/3

.J'=·10_._.
_.

_'!..5}-162 Referent M deb 1/3
._ ..- ..- --- '-.---- ...-'. --1-' .- .. - . --- .... .-_ .._-~. . ~.__ ...•- ..- "

.---
VIII. BIROUL DISPECERAT 5

163 Şef birou S II 1 1/3
:164 Inspector de specialitate M IA 1 1/3

165-167 Referent M deb 3 1/3

IX.SERVICiUl RELATII PUBLICE, MASS-
MEDIA ! SO~LUTIONARI PETITII . 7

168 Sef serviciu S , II 1 1/3-
169-171 Inspector de specialitate S IA 3 1/3
172-173 Referent M IA 2 1/3

174 Functionar arhivar M 1 ·11/14,

3



X. BIROUL PROGRAME PROIECTE FONDURI
EUROPENE 4

175 Şef birou' S II· 1 1/3
176-178 Inspector de specialitate S IA 3 1/3

"

XI. SERVICIUL EVIDENTA, MONITORIZARE,
BAZĂ DE DATE , 13

179 Sef servici.u S II 1 1/3
180-181 Inspector de specialitate S IA 2 1/3
182-184 Referent M IA 3 1/3

COMPARTIMENT IT, MENTENANTA
185-186 Inspector de specialitate S IA 2 1/3

187 Referent M IA 1 1/3
BIROU ADOPTII

188 Şef birou, S II 1 1/3
189 -'nspec~or de specialitate S IA 1 1/3

190-191 .Referent M IA 2 1/3 --
"

1-.
~II. SERVltlUL FINANCIAR, BUGET

--
7._-_._- .-

192 Sef serviciu S II 1 1/3
193-196 Inspector de specialitate S 1 4 1/3
197-'/98 Referent M 1 2 1/3

XIII. BIROUL CONTABILITATE 6
199 Şef birou S II 1 1/3

200-202 Inspector de specialitate S I 3 1/3
203-204 Referent M I 2 1/3

XIV. SERV!CIUL CONTRACTE, ACHIZITII
PUBLICE, ,DONATII, SPONSORIZARI 5

205 Sef serviciu S II 1 1/3
206-209 Inspector de specialitate

--
S I 4

---
1/3

------ - ----- ----- ----

.
4



XV. SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV, - 89
PSI.

. .
"

210 Sef servici(J S II 1 1/3
211-212 Inspector de specialitate S IA 2 1/3
213-248 Referent S deb 36 1/3

249 Maqaziner, M 1 11/14
250 Manipulant' bunuri 1 U/14
251 Sef formatie paza/pompieri 1 1!/14

252-272 M, necalific$ti 22 11/14
COMPARTIMENT ADMINISTRARE PARC,
AUTO .'

274 Inspector de specialitate S IA 1 1/3
275 Referent S IA 1 1/3
276 Maistru ,.. I 1 !.I/14

277-291 Şofer I 15 11/14
292-293 ŞOfer : II 2 11/14, --
294-288IM.calificat ':

,
I 5 11/14I-

TOTAL PERSONAL
FUNCŢII DE CONDUCERE

,
Număr

Nr. Crt. Funcţia de conducere posturi
1,: Director general 1
2 Director general adjunct 1
3 Director 1
LI Şef serviciu 9

5 Şef birou 14

Total 26

5

298
26



NOTA:

Nivelul salariilor de bază corespunzator funcţiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcţii,
\ ..

precum si al celorlalte drepturi salariale afererente se vor incadra in sumele aiocate, in anul 2010 prin bugetul instituţiei la
Titlull"Che!tuieli de personal" subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".
Stabilirea gradaţiei pentru fiecare post de execuţie se stabileşte de cătrE! conducatorul instituţie! , in condiţiile legii.
Postl,Jrile vacante si temporar vacante prevăzute in statul de funcţii pot fi ocupate si prin cumul'de funcţii de personal angajat
prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale.
Denumirea'funcţiilor de muncitori calificaţi este cea care corespunde mLincii efectiv prestate, potrivit indicC)torului tarifar de
calificare( eX.muncitor intreţinere, zugrav, Iăcătus mecanic, electrician) structura acestor funcţii urmand a se stC\bilide catre
ÂSPA.
Transformarile de pqsturi vacante vor fi aprobate de Primarul General.
In cazul in care organigrama (structura organizatorica) si numărul de posturi aprobat prin Hotărarea Consiliului General al
MunicipiulLl.i Bucuresti nu se modifica, permutarile de posturi si statul de funcţii se va aproba anual prin dispoziţia
Primarului General, fara a modifica normele de structura din statul de funcţii. .

Norme de.:structură:
SERVICIV - mini~6 p,:,~!u~:
BIROU .. rŢ,inilT' 4 posturi

'.'
~
',o

'.'

.~
..

6



Anexa nr. 3

la H.C.G.M.B. nr ./ 2010

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL

AUTORITĂŢI! PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR
BUCUREŞTI- ASPA

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE,

Art.1. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată din subvenţii
acordate din bugetul local al municipiului Bucureşti şi din venituri proprii, şi după caz, din
fonduri de la bugetul de stat, Înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti

Art.2. Sediul central al Autorităţii pentru Supravegherea ŞI Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA este În Bucureşti, Str. Şelari nr. 2-4, sector 3.

Art.3. Patrimoniul aflat În administrarea Autorităţii pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA este stabilit prin hotărâre a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti şi este preluat pe baza protocolului Încheiat cu Administraţia pentru
Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti, fiind format din totalitatea mijloacelor
băneşti, mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, aşa cum sunt reflectate În evidenţele
financiar contabile.

ArtA. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
este titulară de buget şi conducătorul acesteia, respectiv directorul general este ordonator
terţiar de credite.

Art.5. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA a fost redactat În conformitate cu
organigrama aprobată În anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.6. Obiectul de activitate al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA ÎI constituie recensământui periodic a animalelor de
companie de pe raza municipiului Bucureşti, implementarea măsurilor necesare În
vederea stopării abandon ului animalelor din proprietate privată pe domeniul public ,
gestionarea sanitar-veterinară a tuturor animalelor fără stăpân -şi asigurarea condiţiilor
pentru rezolvarea situaţiilor şi cazurilor de urgenţă sanitar - veterinară, monitorizarea



aplicării şi respectării legislaţiei În vigoare privind protecţia animalelor În municipiul
Bucureşti.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORiCĂ

'.'~' . ~-.. " - . ...; .... :..•.~.

Art.7. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti -
ASPA este organizată şi funcţionează În baza Legii Administraţiei Publice Locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde, În
structura sa organizatorică (organigramă), compartimente de specialitate şi
compartimente suportlfuncţionale - după cum urmează:

1. In subordinea Directorului general:

- Directorul general adjunct
- Directorul ( economic)
- Compartimentul Audit Public Intern
- Biroul Juridic, Contencios
- Serviciul Resurse Umane,Formare Profesională,Securitatea Muncii
- Serviciul Inspecţie şi Control "PoliţiaVeterinară"
- Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân
- Serviciul Epidemiologic, Asistenţă Sanitar - Veterinară

2. In subordinea Directorului gene·ral adjunct:

Biroul Dispecerat
Biroul Relaţii Publice, Mass-Media, Soluţionare Petiţii
Biroul Programe, Proiecte Fonduri Europene
Serviciul Evidenţă, Monitorizare - Bază de Date

3. In subordinea Directorului (economic)

SerViciul Financiar, Buget
Biroul Contabilitate
Serviciul Contracte, Achiziţii Publice, Donaţii, Sponsorizări
Serviciul Tehnic - Administrativ, Transport, PSI

4. In subordinea Serviciului Inspecţie şi Control "Poliţia Veterinară"

Unitatea mobilă S1. ---> Modul de urgenţă şi reanimare S1
~ Unitatea mobilă S2 ---:- Modul de urgenţă şi reanimare S2

Unitatea mobilă S3 ---> Modul de urgenţă şi reanimare S3
Unitatea mobilăS4 ---> Modul de-urgenţă şi reanimare S4
Unitatea mobilă S5 ---> Modul de urgenţă şi reanimare S5
Unitatea mobilă S6 ---> Modul de urgenţă şi reanimare S6

Unităţile mobile sunt organizate la nivel de birouri şi deservesc sectoarele 1-6 ale

2



municipiului Bucureşti, având În componenţă compartimente organizate sub forma unor
module de urgenţă şi reanimare.

5.· in subordlilea Serviciutuf Epiclemiologic,Asistenţă Sanitar-Veterinară

Biroul Medical, având În subordine:
- Compartimentul Primire Urgenţe
- Compartimentul Intervenţii Medicale, Bloc Operator

. 8 irouf EvâlLta're'Ep ide'rlliolog icăşi" Ivled idIla ·Preventivă .
Biroul Asistenţă Veterinară

CAPITOLUL IV

ATRIBUTII ŞI RESPONSABILITATI, ,

A. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE AUTORITĂŢII PENTRU
SUPRAVEGHEREA ŞI PROTECTIA ANIMALELOR BUCUREŞTI - ASPA,

Identificarea şi evidenţia rea statistică a populaţiilor animale care prezintă riSC
epidemiologic crescut (câini, pisici).
- Gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Bucureşti, În conformitate legislaţia În
vigoare, aplicabilă.
- Crearea şi gestionarea bazei municipale de carantinare şi asistenţă sanitar-veterinară la
cele mai Înalte standarde europene.
- Soluţionarea situaţiilor de urgenţă pentru animalele 3flate În dificultate, model SMURD.
- Inspecţie şi control prin compartimentul specializat, denumit generic "Poliţia Veterinară",
pentru intervenţii şi monitorizare continuă pe teren.
- Preluarea solicitărilor, informaţiilor şi reclamaţiilor, cetăţenilor bucureşteni, prin
Dispeceratul municipal special ASPA cu număr scurt.

Monitorizarea adăposturilor de animale (câini, pisici, cai etc) de pe raza municipiului
Bucureşti, deţinute de persoane fizice şiisau juridice inclusiv primăriile de sector În
vederea respectării legislaţiei În vigoare, Hotărârilor CGMB şi Dispoziţiilor Primarului
General referitoare la protecţia şi gestiunea sanitar-veterinară a animalelor.

Realizarea campaniilor de conştientizare a opiniei publice, cu susţinere mass-media,
cu privire la:

e vaccinarea şi sterilizarea animalelor fără stăpân şi nu numai;
•• anchete cu privire la animalele aflate in stare de abandon, malnutrite şi rău tratate;
o identificarea unor posibilităţi stimulatille fiscal de adopţie;
"'strângerea de fondurinecesareÎnfjtnţă.rjilful"lcţio(1ă~ii adăpostu[ilQr pentru ~nim,alele f~r?

stăpân;
• promovarea numărului unic de telefon ASPA.
• pentru finalizarea În timp utii a recensământuiui şi catagrafia animaleior de companie şi

a animalelor fără stăpân de [Je raza municipiului Bucureşti.

3



• promovarea serviciului modern de ambulanţă de urgenţă pentru salvarea animalelor
aflate În situaţii extreme sau participante la evenimente rutiere sau de orice altă natură.

• promovarea activităţii moderne de inspecţie şi control "Poliţia Veterinară -ASPA"
• trânsparenţa privind· rrianagem~ntul .activităţilor de identificare, ridicare şi respectiv

eutansiere a animalelor suferind de boli incurabile , constatate de medicului veterinar
specialist.

• promovarea vaccinărilor obligatorii anuale prevăzute În Planul Strategic privind bolile cu
risc epidemic crescut.

. ... • proltrbvarei:r 6bligativităţii CarnetuiepiderniologiC' de· săriătate âlanimalului, pe 'raza
municipiului Bucureşti, În care sunt consemnate vaccinurile efectuate animalului
deţinut.

• responsabilizarea cetăţeanului bucureştean privind Îngrijirea, vaccinarea, hrănirea şi
neabandonarea animalului de companie deţinut.

B. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI GENERAL ŞI ALE•COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

- Conducerea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti -
ASPA se asigură de către Directorul General, numit in conditiile legii.

- Directorul general al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA Îşi desfăşoară activitatea pe baza actelor normative În vigoare (Hotărări·
ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Legi, Hotarari şi Ordonanţe ale
Guvernului, Ordine, Dispoziţii ale Primarului General etc.).

- Directorul·.general..al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA corrduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă Autoritatea pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA În relaţiile cu autorităţile publice
centrale şi locale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice in limitele de
competenţă stabilite de legislaţia În vigoare, de Hotărâri ale Consiliului General al
Municipiului Bucureşti şi Dispoziţii ale Primarului General.

Directorul general este ordonator terţiar de credite.
Aprobă Regulamentul Intern şi Regulamentul de conduită a personalului

contractual ale Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
In perioada in care Directorul general lipseşte din instituţie, atribuţiile postului

sunt preluate de către Directorul general adjunct sau de către o altă persoană desemnată
prin decizia acestuia. În situaţia postului vacantfvacantării postului de director general,
atribuţiile postului sunt exercitate de persoana desemnată de către Primarul General, În
condiţiile legii

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Compartimentul audit :public intern este un -compartiment de specialitate organizat
În directa subordine a conducătorului instituţiei, respectiv al directorului general.

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate in cadrul
institutiei, in conformitate cu normele metodologice de exercitare a activităţii de audit
intern stabilite de către compartmentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti;
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ATRIBUTII ŞI COMPETENTE, ,
-. respecta }10rmele_metodolpgice de e~ercit9re a activil~ţii de_ audit intern, conform:~-.•.... -' '

legislatiei in vigoare;
- face propuneri privind comisiile.de inventariere şi urmăreşte .modul de desfăşurare. a.
acesteia, luând măsurile ce se impun in vederea realizării in conformitate cu prevederile
legale;
- efectueaza activitati de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management

.-financiar şi contrQl fi I]an,ciar. weventiv ale inşt!!uţiei".ş~ulJtt[ansparente şi sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, econorilicitate şi 'eficacitate; .,. .._' ..
- informeaza trimestrial, in maxim 5 zile de la incheierea trimestrului, Directia de Audit
Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, despre recomandarile neinsusite
de către conducatorul institutiei şi consecinţele neimplementării acestora, Însotite de
documentaţia relevantă;
- -sesizează direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti
asupra cazurilor in care conducerea instituţiei nu a luat măsuri pentru stabilirea
răspunderii materiale şi pentru recuperarea pagubelor sau despre cazul unor fapte
deosebit de grave privind integritatea patrimoniului;
- elaboreaza planul de audit intern al institutiei, pe care il supune spre aprobare conducerii
instituţiei;
- auditează angajamentele bugetare şi legale din care deriva direct sau indirect obligaţii de
plată;
- auditează plătile asumate prin angajamente bugetare si lega le;
- auditează concesionarea sau inchirierea de bunuri din patrimoniu;
- auditează sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
- auditează sistemul de luare a deciziilor;
- -auditează sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de
sisteme;
- auditează sistemele informatice;
- desfăşoară, după caz, audituri ad-hoc, respectiv misiuni de aud it intern cu caracter
excepţional, necuprinse in planul anual de aud it;
- raportează trimestrial Directiei de Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti, constatari le, concluziile şi recomandarile rezultate din activităţile de aud it;
- elaborează raportul anual al activităţii de audit intern pe care il transmite Directiei Audit
Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti până pe data de 5 ianuarie a
anului următor;
- În cazul identificării unei iregularităţi sau posibile prejudicii informează imediat
conducatorului institutiei;
- propune programe de perfectionare a pregatirii profesionale pentru personalul instituţiei;
- urmăreşte aplicarea prevederile Codului de conduita a personalului contractual din
instituţie;
- executa orice atributii in conformitate cu Legea nr, 672/2002 privind auditul public intern,
cu modiHcările şi completările ulterioare;
-execută şi alte sarcinf specifice -transate de, c~t(e directo[UJ gen.e(al a! At,.!torităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, de forul tutelar sau care rezultă
din actele normative in vigoare,
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BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS

Este În subordinea directa a DirectQ[uiui general.

În Îndeplinirea sarcinilor/atribuţiilor de serviciu, va colabora cu Serviciul Juridic,
Legislaţie şi Contencios, precum şi cu alte servicii din cadrul Primăriei Municipiului
Bucuresti, cu orice alte servicii, instituţii, agenţii, după caz, care deţin acte sau informaţii

- necesare de.sfăşurării actil!iţ:3ţ[ispeGifi.c~. .._~_. 0_ J; _ __ _ _ •. "_~

OBIECTIVE:

- Asigurarea condiţiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor şi măsurilor Întreprinse de
Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA În Îndeplinirea
tuturor atribuţiilor specifice;
- Reprezintă Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA,
În instanţele judecătoreşti, competente.

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- Acordă consultanţă juridică tuturor compartimentelor din cadrul Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA ;
- Colaborează la Întocmirea proiectelor actelor administrative emise de către Autoritatea
pentru Supravegherea şr Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA ( decizii, regulamente,
ordine şi instrucţiuni etc) precum şi are alfar documente elaborate de instituţie;
-Avizează pentru legalitate proiectele de decizii, regulamente şi instrucţiuni elaborate În
cadrul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA;
- Asigură consultanţă de specialitate/avizează asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi
luate, În desfăşurarea activităţii, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja
răspunderea patrimoniala a Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA;
- Avizează şi Întocmeşte proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter
juridic, În legătură cu activitatea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA şi Îşi dă avizul cu privire la acestea;
- Reprezintă interesele instituţiei În faţa instanţelor judecătoreşti ori În faţa oricăror
autorităţi, precum şi În relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
- Urmăreşte şi studiază actele cu caracter normativ şi· semnalează conducerii, sarcinile ce
revin instituţiei potrivit acestor reglementări legale, comunicând săptămânal, sub
sem-nătură persoanelor interesate,actul normativ nou apărut;
- Organizează săptămânal sau ori de cîte ori este necesar, prezentarea actelor normative
noi şi prelucrarea celor de interes general, la solicitarea compartimentelor din cadrul
instituţiei; ._... _ . _..._ .
- Rezolvă orice lucrări sau situaţii cu caracter juridic ( petiţii, cereri, sesizări, etc.);
- Asigură reprezentarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti
- ASPA În faţa instantelor judecătoreşti, precum şi, după caz, În relaţiile cu celelalte
autorităţi ale administraţiei centrale şi locale, cu alte persoane juridice sau fizice, ONG-uri
etc;
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- Execută şi alte sarcini specifice transate de către directorul general al Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, de forul tutelar sau care rezultă
din actele normative in vigoare.

SERVICIUL RESURSE UMANE, FORMARE PROFESIONALĂ, SECURITATEA MUNCII

Este în subordinea directă a dire<;:torului general.
- :- - " ... ',~-' .. ~- ~~_.'." .. ~ "'.~ -.. '.~

OBIECTIVE:

~..

- Întocmirea bazei de date privind evidenţa personalului angajat, încheierea, modificarea şi
executarea contractelor de muncă, ţinerea la zi a carnetelor de muncă, efectuarea instruirii
privind protecţia şi securitatea muncii, conform legii.
- Stabilirea, cu aprobarea directorului general, a cursurilor de formare profesională,
participarea angajaţilor la aceste cursuri, urmărirea criteriilor de performanţă la angajaţi.

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:. ,

- Colaborează cu serviciile din cadrul Primariei Municipiului Bucureşti, în vederea
întocmirii şi fundamentării propunerilor privind proiectele organigramei, numărului total de
posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei;
- Crează, administrează şi exploatează baza sa de date cuprinzând evidenţa tuturor
categoriilor de angajaţi;
- Monitorizează posturile vacante şi participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea
postiIrilărvata-nte, în calitate de secretar al comisiei de examinare;
- Întocmeşte, ţine evidenţa, păstrează şi completează carnetele de muncă ale angajaţilor;
- Întocmeşte şi ţine evidenţa deciziilor directorului general privind activitatea de personal-
salarizare: de numire şi eliberare din funcţie a personalului, de sancţionare, de acordare a
unor sporuri prevăzute de lege, de detaşare, de trecere temporară în altă muncă, de
stabilire sau modificare a retribuţiei cu ocazia majorărilor generale de retribuţie, de
promovare, etc. în condiţiile legii.;
- Este, după caz, mediator al conflictelor dintre conducerea Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA şi angajaţi;
- Întocmeşte la solicitarea şefilor ierarhici statistici, sinteze, analize şi informări referitoare
la actele administrative din evidenţa Compartimentului Resurse Umane;
- Ţine evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente
deosebite, a concediilor medicale, a concedii lor pentru studii, şi a concediilor pentru
îngrijirea copiilor până la 2 ani;
- Întocmeşte şi ţine evidenţa legitimaţiilor şi a ecusoanelor angajaţilor Autorităţii pentru
S~pravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA;
- Intocmeşte şi depune în termen dosarele de pensionare pentru limită de vârstă şi
invaliditate, urmărind rezQ!varea lor,cQnform legii;. _
- Întocmeşte şi eliberează adeverinţe referitoare -Ia'vechimea în muncă, 'drepturile salariale
etc.;
- Asigură şi răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătatea şi securitatea muncii pentru
personalul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA,

-conform legii;
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- la măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice şi de protecţie a
muncii specifice activităţii;
- Organizează Înstruirea periodică la locul de muncă, a personalului cu privire la
funcţionarea, exploatarea şi Întreţinerea echipamentelor tehnice În condiţii de siguranţă,
cunoaşterea şi aplicarea normelor şi instrucţiunilor de lucru şi protecţia muncii;
- Asigură şi răspunde de ducerea la Îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind
angajarea personalului, executarea contractelor de muncă, modificarea sau Încetarea
contractelor de muncă şi a celor prin care se reglementează relaţiile de muncă ale
angajaţilor.
- Execută şi alte sarcini specifice tr.c;lnsatede q1tre,directQrul_.Qeneral al Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, de forultutelar sau 'care rezurt,'(--
din actele normative in vigoare.

SERVICIUL INSPECTIE ŞI CONTROL
"POLITIA VETERINARĂ",

Se află În legătură directă cu Biroul Dispecerat şi Serviciul relaţii publice, mass-
media, soluţionări petiţii şi,

preia toate reclamaţiile şi sesizările şi se deplasează În teri oriu, pe baza reclamaţiilor ce
se referă la animalele, care se află/circulă liber pe spaţiul public;
- verifică situaţia existentă a animalelor neînsoţite aflate pe staţiul public şi Întocmeşte
un proces verbal de constatare;

se Înregistrează pe suport digital(foto) sau pe suport magnetic(video) animalele aflate
pe domeniul public al municipiului Bucureşti, pentru care se face constatarea;

verifică condiţiile de bunăstare asigurate de adoptator (proprietar al animalului ce
poartă Însemnele ASPA, precum şi starea de Îngrijire a acestuia;

efectuează anchete cu privire la animalele aflate in stare de abandon, malnutrite şi rău
tratate, precum şi În alte situaţii extreme, aceste animale fiind preluate şi dirijate către
compartimentele specializate din cadrul ASPA

constată contravenţiile şi comunică forurilor competente cele constatate, colaborân.d cu
instituţiile abilitate, conform legii, pentru soluţionarea problemelor şi aplicarea sancţiunilor;

ţine evidenţa strictă a acţiunilor efectuate şi le centralizează În registre speciale;
intocmeşte rapoarte, analize, şi propuneri, specifice obiectului de activitate pentru

informarea conducerii instituţiei;
execută şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia În
vigoare.

UNITĂTILE MOBILE S1- 56•

Sunt compartimente specializate de asistenţă medical veterinară În cadrul Serviciului
Inspecţie şi control" Poliţia Veterinară" care efectuează procedurile adecvate pe teren

- Asigură intervenţii medicale şi asistenţă de specialitate, pe teren, conform protocolelor
sanitar-veterinare.

-"Desc-hkle şi cempletează -dosarul medical al animalului şi a!tedocumente interne de
Însoţire şi identificare a animalelor nemicrocipate şi neidentificate În bazele de date ale
ASPA.

- Scanează şi identifică animalelor luate În evidenţă de către ASPA şi deschid fişă
medicală de caz ca document suplimentar de Însoţire şi recepţionare .

. ..'.. . ... . - ~:-. -..
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MODULE DE URGENTĂ ŞI REANIMARE S1 - S6.
Efecuează În teren activitâtea de urgenţă şi reanirnare, conform protocoalelor

sanitar veterinare.

SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Este În subordinea directă adirectorulLii general.

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:. .
'.,' ., - . - - -, .,' . "

Preia toate reclamaţiile şi sesizările de la Serviciul Relaţii Publice, Mass-Media,
Soluţionare Petiţii, referitoare la activitatea de gestionare a câinilor fară stăpân şi le
soluţionează În termenele stabilite de lege;
- Asigură recepţia câinilor fără stăpân care sunt capturaţi;

După examinarea stării de sănătate cazează câinii, izolând câinii bolnavi de
cei sănătoşi;

Înregistrează datele În registrul de evidenţe al serviciului;
Dirijează spre Biroul Adopţii câinii revendicaţi de către persoane fizice sau

juridice, organizaţii de protecţie a animalelor;
Asigură rezolvarea operativă a sesizărilor primite din teren, În domeniul de

copetenţă;
- Asigură continuitatea serviciului În zilele de sâmbătă şi duminică şi În zilele de sărbători
lega le, la dispoziţia primită de la conducătorul instituţiei;
- Răspunde de evidenţa strictă a foilor de observaţii, a carnetelor de vaccinaie a câinilor
fără stăpân (pe rase şi indivizi), a condicii de tratamente, a proceselor verbale de dezinfecţie;
- Supraveghează câinii fără stăpân În timpul perioadei de carantină şi Întocmeşte foile
de observatii periodice;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către Directorul general al Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA .sau rezultate din actele
normative În vigoare.

SERVICIUL EPIDEMIOLOGIC, ASISTENT Ă SANITAR-VETERINARĂ•

Este În subordinea directă a directorului general.

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, .
- răspunde de monitorizarea adăposturilor de animale (câini, pisici, cai etc) de pe raza

municipiului Bucureşti, deţinute de persoane fizice şi/sau juridice inclusiv primăriile de
sector În .ved~rea respectării .Iegislaţi~i În vigoare, Hotărârilor CGMB şi Dispoziţiilor
Primarului General referitoare la protec·ţia şi gestiunea sanitar~veterinară- a animalelor.

asigură recepţia animalelor fără stăpân care sunt capturate;
examinează starea de sănătate a animalelor fără stăpân şi le cazează, izolând

animalele bolnave de cele sănătoase;
- Înregistrează datele Într-un registru de evidenţă special al instituţiei;

dirijează spre adopţie animalele revendicate de către persoane fizice sau juridice,
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organizaţii de protecţie a animalelor, după verificarea efectuării vaccinurilor/vaccinării
acestora;

avizează euthanasierea animalelor suferind de boli incurabile, constatate de medicul
veterinar specialist, Jn", co~diţiile __resp~ct.ăriio legislaţi~i În vigoare şi În prezenţa
reprezentanţilor nominalizaţi de către Asociaţiile de Protecţie a Arifmalelof, confem; legii,

BIROUL MEDICAL

" "realizeC3ză trierea animalelor receotionate de Bază, vor deschide dosarul medicalindividual.' o' - o ','0-- '-'-'." '. ',' 'o, "', .,~o.. ' -o' ._ o'.'

- asigură serviciu medical sanitar-veterinar (non stop prin gardă).
- prestează servicii medicale de medicină generală.
- stabileşte anamneza şi va stabili diagnosticul.

asigură evidenţa scriptică (suport clasic, dosar şi electronică, bază de date) ŞI

faptică (prin gestiune asumată).
- realizează, microciparea şi identificarea prin crotaliere, conform legii.
- Întocmeşte dosarul de adopţie şi predare-primire conform procedurilor aprobate,
- efectuează euthanasierea animalelor suferind de boli incurabile constatate de medicul

veterinar specialist, cu avizul Serviciului epidemiologic, asistenţă sanitar-veterinară, În
condiţiile respectării legislaţiei În vigoare şi În prezenţa reprezentanţilor nominalizaţi de
către Asociaţiile de Protecţie a Animalelor, conform legii.

COMPARTIMENTUL PRIMIRE URGENTE•

Răspunde şi asigură activitatea de primire urgenţe, conform protocoalelor şi
procedurilor sanitar-veterinare, activitate cu caracter permanent, model Cameră de gardă .

COMPARTIMENTUL INTERVENTII MEDICALE, BLOC OPERATOR,

- realizează protocolul medical chirurgical general
- face trierea şi decide protocoale de sterilizare şi ma opere chirurgicale specifice.
- asigură supravegherea permanentă post-operatorie a animalelor.

BIROUL EVALUARE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI MEDICINĂ PREVENTiVĂ

realizeză protocolul medical epidemiolgic general
realizează protocolul de vaccinare post-operatorie
definitiv.ează dosarul medical individual;
Întcomeşte şi eliberează Carnetul epidemiologic de sănătate
pregăteşte animalul clinic sănătos pentru procedurile de adopţie şi transfer.

"asigură protocolul medioa~ epidemiol.ogic .şi, 8r)tiimecţios " .
supraveghează şi va decide protocolul individual de carantinare pentru animalele
clinic infectate şi/sao suspicionate.
apreciază starea clinică a animalelor din Bază şi În colaborare cu medicii curanţi vor
stabili prognosticul animalelor carantinate.
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BIROUL ASISTENTĂ VETERINARĂ, .

- realizează trierea animalelor recepţionate de Bază, vor deschide dosarul medical
individual.
- asigură serviciu medical sanitar-veterinar (non stop prin gardă).
- prestează servicii medicale de medicină generală.
- stabileşte anamneza şi va stabili diagnosticul.
- asigură evidenţa scriptică (suport clasic, dosar şieiectronică, bază de dat€) Şi
faptică (prin gestiune asumată).
- realizează, microciparea şi identificarea prin crotaliere, conform legii.
- Întocmeşte dosarul de adopţie şi predare-primire, conform procedurilor aprobate şi
il transmite Biroului Adopţii, pentru Înregistrarea efectivă a adopţiei, respectiv
intocmirea şi semnarea documentelor de adopţie, conform anexelor la prezentul
regulament, care fac parte integrantă din acesta.

C. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT ŞI ALE•COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

Este În subordinea directă a directorului general.

OBIECTIVE:

- Asigură buna desfăşurare a activităţilor de comunicare instituţională internă În
vederea implementării deciziilor.

- Asigură buna desfăşurare a activităţii de secretariat şi corespondenţă internă
şi externă a Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor - ASPA.

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:. .
- Conduce, coordonează şi raspunde de buna desfăşurare a activităţii

compartmentelor aflate În subordinea sa.
- Primeşte, Întocmeşte şi transmite În scris, decizii şi ordine de serVICIU,

semnate de Directorul General, către toate structurile din subordine.
- Asigură urrnărirea procedurală a tuturor actelor administrative interne până la

soluţionare cu raport de activitate
- Arhivează şi Îndosariază toate actele administrative, procedurale şi lega le

ernise de Directorul General şi structurile interne din subordine şi nu numai.
- Convoacă _şi Înştiinţează structurile din subordine precum şi salariaţii

Autorităţii În mod personal În vederea soluţionării competente a probelemelor generale
şi special de serviciu.

Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de către directorul general sau care rezultă
din legislaţia in vigoare sau din hotărâri ale CGMB şi Dispoziţii ale Primarului General.
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BIROUL DISPECERAT

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- Realizează comunicarea directă, internă şi externă a Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti -ASPA, prin mijloace moderne de
dispecerat non-stop În vederea preluării apelurilor specifice activităţilor Autorităţii.

... - Realizează; În conditii- tehnice. speciale, mOf/itorizarea activitătii unitătilor mobile
ale Autorităţii pentru SupraYl3gherea şi 'Protecţia Animalelor Bucu'reşt'j - ASPA ,';Poliţia
Veterinară"

- Înregistrează În sistem on-line solicitările cetăţenilor bucureşteni şi transferă spre
competentă soluţionare, compartimentelor, birourilor şi serviciilor de resort, problemele
ridicate de aceştia.

- Asigură consultanţă şi Îndrumare de specialitate, telefonic În regim non-stop

SERVICIUL RELATII PUBLICE, MASS-MEDIA, SOLUTIONĂRI PETITII, "

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

a) Activitatea de relaţii publice, mass-media

- Asigură transparenţa şi promovarea activităţii desfăşurate de către Autoritatea pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA şi comunicarea tuturor
informaţiilor de interes public;
- Reprezintă Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti -ASPA
În relaţia cu mass-media, după ce, În prealabil, a fost informată şi consultată conducerea
instituţiei;
- Execută şi alte sarcini dispuse de conducătorul instituţiei sau cele care rezultă din erctele
normative În vigoare.

b) Activitatea de soluţionări petiţii

- Asigură relaţia cu petiţionarii, rezolvă şi răspunde de reclamaţiile, sesizările cetăţenilor;
- Asigură serviciile de corespondenţă şi comunicare a răspunsurilor la petiţiile adresate
instituţiei;
- Analizează, proiectează şi realizează formulare şi documente tipizate necesare În
cadrul activităţii instituţiei, În colaborare cu Serviciul Tehnic-Administrativ, PSI;
- Asigură creşterea calităţii serviciilor cu publicul şi un comportament civilizat În relaţiile
cu acesta;
- Asigură şi răspunde de rezolvarea zilnică a corespondenţei;.
-Asigur-ăÎmegistrarea oocumentelor intrateşi ieşite. din instituţie, urmărind)n acelaşi
timp Încadrarea În termenele lega le de rezolvare a documentelor;
- Înregistrează şi păstrează toate actele normative, ·reclamaţiile· -primite de 'Ia -p-ers'oanele
fizice şi juridice pe care le multiplică şi le difuzează către compartimente, pentru o rezolvare
cât mai corectă şi eficientă;
- Arhivează şi pune la dispoziţia conducerii documentele existen1e În dosare;
- Asigură activitatea de informaţii pentru public;
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- Răspunde de evidenţa. Îndosarierea. păstrarea şi arhivarea documentelor create şi
deţinute În arhiva instituţiei, gestionate În cadrul serviciului serviciului;
- Respectă indicativul termenelor de păstrare a documentelor, precum şi nomenclatorul
d()sarelor. registrelor, ~ondicilor şi celorlalte documente create de unitate;
- Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea ştampilelor şi
sigiliilor;
- Răspunde de dactilografierea, multiplicarea după caz. a lucrărilor efectuate În cadrul
compartimentelor, asigură funcţionarea mijloacelor de comunicare din dotare;

la măsuri şi răspunde de organizarea audienţelor pentru persoanele fizice şi juridice;
,,- .Asigură activitatead~şecretariat a conducerii instituţiei;
. - Iniţiază' angajarea de cheltuieli necesare activităţii de secretariat şi le propune spre·

avizare şefului Serviciului Tehnic-Administrativ, PSI. pe bază de referat. În cadrul
angajării. lichidării. ordonanţării şi plăţii cheltuielilor;
- Clasează dosarele documentelor instituţiei;
- Pune la dispoziţia instituţiei şi a organelor de control. sub semnătură, dosarele
solicitate, urmărind restituirea acestora;
- Organizează şi răspunde de arhivarea documentelor ce provin din cadrul instituţiei;
- Asigură activitatea de primire. Înregistrare şi c1asare a documentaţiilOi privitoare la
derularea activităţii administrative. financiar-contabile şi tehnice;

Răspunde de evidenţa. selecţionarea, păstrarea documentelor create În arhiva
instituţiei;
- Respectă indicativul termenelor de păstrare a documentelor precum şi nomenclatorul
dosarelor, registrelor, condid/or şi celorlalte documente. conform prevederilor legale;
- Execută şi alte sarcini dispuse de conducătorul instituţiei sau cele care rezultă din actele
normative În vigoare,

BIROUL PROGRAME, PROIECTE FONDURI EUROPENE

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- Identifică surse europene de finanţare/co-finantare pentru realizarea obiectivelor de
investitii ale Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
- Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul instituţiei, precum si cu alte institutii
guvernamentale si/sau non-guvernamentale la intocmirea si avizarea proiectelor de
finantare externa;
- Asigură Îndeplinir.ea condiţiilor de eligibilitate a Autorităţii pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA in toate fazele de derulare a proiectelor de
finantare externă;

Coordonează efectuarea procedurilor vizând obtinerea de imprumuturi si/sau
finanţare/co-finantare externă.
- Asigură Îndeplinirea condiţiilor necesare de participare la programe de finantare prin
dezvoltarea sistemului de lucru in relatiile cu institutiile acreditate, respectand toate
etapele necesare - de la depunerea cererij de finantare .pana la obtinerea de fonduri
externe;
- Reprezintă Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA.
-cu mandatul acordat de către conducerea instituţiei. Ia actiunile organizate de institutiile
guvernamentale si/sau non-guvernamentale conform ariei de competentă;
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- Urmiir_~şte indeplinirea obiectivelor din programul de finantare externa şi acordă
consultantade·spedalitafe in-cadrul Autbrităţii·pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA pentru implementarea acestor obiective;
-. Colaborează -cu alte institutii, ONG-uri sau cu celelalte compartimente din cadrul
instituţiei in vederea atragerii de resurse din finantari externe pentru diferite prCigrame
dezvoltate de Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA,
programe care pot Îndeplini conditiile de finantare externă;
- Asigură gestionarea programelor si proiectelor de finantare externă;
- Verifică respectarea normelor tehnice şi normativelor cu caracter orientativ referitoare la
proiectele cu finantare externă;
- Face propuneri privind initierea -unor programe -a!E~Autorităţii pentru SLipraţiegherea şi
Protecţia Animaleior Bucureşti - ASPA care pot beneficia de finantari externe;
- Elaborează schiţele de proiect, notelor de fundamentare şi alte acte programatice.
- Colaboreză prin decizie şi ordin de serviciu cu direcţii de res·ort din Primăria Municipiului
Bucureşti În vederea accesării fondurilor europene.
- Întocmeşte planuri de măsuri şi acţiuni, propune conducerii programe integrate.
- Coordonează toate activitatile legate de supervizarea si implementarea proiectelor cu
finantare externa (Programe finantate de UE: ISPA, Fonduri structurale si ale altor agentii
internationale);
- Răspunde de initierea şi dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanţatori ai
unor proiecte finantate extern;
- Răspunde de Îndrumarea şi monitorizarea derularii programelor cu finantare externa,
pastrand permanent legatura intre finantator şi Autoritatea pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA.
- Răspunde de intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizand derularea Programelor
cu finantare UE sau ale altor programe, anual sau de cate ori se solicita;
- Participă la intocmirea rapoartelor şi verificarea !egalitatii privind implementarea
proiectelor;'·
- Participă la intocmirea cererilor de finantare pentru nevoile Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureştl- ASPA
- Aplică prevederile Codului de conduita a personalului contractual şi Regulamentul Inţern;
- Execută şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei sau cele care rezultă din actele
normative În vigoare.

SERVICIUL EVIDENTĂ, MONITORIZARE, BAZĂ DE DATE•

Este În sub6rdihea Directorului general adjunct

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- realizează, actua!izeză şi gestion.ează banca de date, rezultată din activitatea ASPA,
precum şi ale altor informaţii primite de la terţi, specifice obiectului de activitate ale
instituţiei;

~ - execută şi-alte -sarcinLspecifice,.transm'isede conducerea ..ASPA , sau care rezultă din
Hotărâri ale GGMB, Dispoziţii ale Primarului General, ori din actele normative in vigoare.

14



COMPARTIMENTUL IT, MENTENANTĂ,

Este În subordinea Serviciului Evidentă, Monitorizare, Bază de Date
. . - .-', •. :"' .' -' "~-o ~~.~ -.

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- Centralizează solicitarile, analizeaza si avizeaza necesarul noilor elemente informatice si
elaboreaza solutiile optime de achizitie;
- Participă la receptia calitativa a elementelor de tehnica de calcul achizitionate pentru
toate compartimentele dinc'adrul instituţiei ..
- Coordonează realizarea retelelor de calculatoare si migrarea echipamentelor in cadrul
instituti",j'
III ••••.• ' ••.•••1

- Stabileste necesarul software si hardware al compartimentelor din cadrul Autorităţii
pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA.
- Participă la achizitionarea, intretinerea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;
- Gestioneaza centralizat bazele de date comune tuturor compartimentelor din cadrul
Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA ;
- Organizează instruirea personalului Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA cu privire la utilizarea hardware si software a statiilor de
lucru;
- Creează şi actualizează site-ul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA ;
- Initiază şi elaborează proiecte de informatizare pe diferite ;:;ectoare de activitate ale
institutiei in functie de specificul si complexitatea activitatii domeniului in care urmeaza a fi
implementate ;
- Asigură asistenta tehnica de specialitate pentru compartimentele din instituţie;
- Supraveghează şi intretine software echipamentele de calcul ale Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA;
- Asigură realizarea necesităţilor impuse de strategia de informatizare a activităţii
Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
- Acordă asistentă de specialitate la intocmirea si derularea contractelor de service, retea,
achizitii calculatoare si periferice;
- Aplică prevederile Codului de conduita a personalului contractual şi a Regulamentului
Intern.
- Execută şi alte sarcini transmise de către conducerea Autorităţii pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA.

BIROUL ADOPTII,

Este În subordinea Serviciului Evidenţă, Monitorizare, Bază de Date

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- Asigură organizarea- activităţfi de adopţie/revendicare' În două schimburi În zilele
lucrătoare şi Într-un schimb În zilele de sâmbătă şi duminică;
- Întocmeşte şi gestioneză baza de date privind animalele revendicate sau date În
adopţie.

-- Răspunde de respectare.a procedurilor de adopţie sau r:.evendicare şi de utilizarea,
completarea corectă şi semnarea formularelor, conform art. 16 din prezentul regulament.
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D. ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI ( ECONOMIC) ŞI ALE
COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

- . . ~.' - .. - . - -.- - . - ."

Directorul (Economic) este În subordinea directă a directorului general.

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:. ,

- Conduce şi răspunde de Întreaga activitate desfăşurată În cadrul compartimentelor
menţionate la Art 7 pct. :3 ; . -,

Răspunde de organizarea şi funcţionarea În bune condiţii a contabilităţii valorilor
patrimoniale;

Asigură şi răspunde de Înregistrarea cronologică şi sistematică În contabilitate a
documentelor În funcţie de natura lor;

Asigură şi răspunde de evidenţierea corectă a rezultatelor economico-financiare;
- Verifică toate operaţiunile contabile pe care instituţia le are cu terţe persoane fizice sau
juridice;

Urmăreşte evidenţierea Întârzierilor În contabilizarea operaţiunilor, a Înregistrărilor
eronate În evidenţele contabile, precum şi Înlăturarea greşelilor din bilanţ şi din alte
situaţii;

Asigură şi răspunde de respectarea obligaţiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal,
stabilirea şi vărsarea la bugetul de stat şi la bugetul local, de către instituţie, În mod
complet şi la termenele fixate a impozitelor, taxelor şi celorlalte drepturi cuvenite statului,
conform legii;

Asigură şi răspunde de recuperarea la timp a debitelor, precum şi recuperarea
lipsurilor constatate În gestiuni;
- Controlează utilizarea, conform'dispaziţiilor legale, a fondurilor destinate plăţii salariilor
şi ale altor drepturi de personal, a cheltuielilor materiale, ajutoarelor sociale şi ale
cheltuielilor de capital;

Verifică şi semnează actele În baza cărora se fac Încasări şi plăţi, contracte
economice, documente conta bile pe baza cărora se fac Înregistrările În evidenţele
contabile, precum şi situaţiile, extrasele, balanţele, conturile de execuţie bugetară sau de
gestiune a bilanţurilor; refuzul semnării actelor enumerate se face În scris, exprimându-se
detaliat motivul care stă la baza acestuia;

" 'Asigură 'ccintroiuiBsupratuturor actelor-şi- formelor legal Întocmite prin care se
autorizează cheltuielile, În general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente
legale, fiscale şi bugetare;

Verifică modul cum se efectuează şi Înregistrează sumele de bani de către casieria
centrală a instituţiei;

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, În limita creditelor bugetare aprobate a
desfăşurării În bune condiţii a activităţii autorităţii;
- Răspunde de asigurarea creditelor necesare, În vederea realizării obiectivelor de
investiţii aprobate de C,G.M.S.;
- Asigură verificarea întocmirji actelor justificative şi a documentelor contabile, potrivit
prevederilor legale, precum şi efectuarea corectă ş(la timp a Înregisttărilor contabile;
- Controlează-şi disp-une ţinerea la zi a evidenţei contabile privind operaţiile referitoare la
executarea bugetului şi la utilizarea fondurilor băneşti, materialelor, combustibilului,
precum şi a tuturor valorilor şi bunurilor;
- Verifică Întocmirea corectă şi În termen a formelor legale cu privire la depunerile şi
plăţile de bani, controlând respectarea plafonului de sume de bani stabilit de efectuarea
plăţilor;
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- Dispune măsurile necesare În vederea prevenirii lipsurilor, fondurilor şi Întrebuinţării
ilegale sau returnarea mijloacelor băneşti sau a valorilor materiale de orice fel;

Dispune măsuri de clasare şi păstrare În ordine şi În condiţii de siguranţă a
documentelor justificative ale operaţiilor conta bile şi evidenţa pierderii sau distrugerii lor
parţiale s'au totale; .' .' , ,

Controlează modul de Întocmire al documentelor de plată către trezorerie;
- Verifică şi răspunde de Încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată,
luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

Participă la analiza şi selectarea ofertelor de achiziţii publice;
. -. I3ăspunde de raportările lunare la direcţiile de specialitate din P.M.B., de modul În care. au fost' utilizate 'c'reditele'bugetare; aprobate' de·C,G.M-:-B:, precum "şi de veniturile·

Încasate;
Răspunde de Întocmirea şi transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului

explicativ al dărilor de seamă şi bilanţurilor contabile lunare, trimestriale, anuale şi a
execuţiilor bugetare potrivit prevederilor legale;
- Face propuneri privind comisiile de inventariere şi urmăreşte modul de desfăşurare a
acestora, luând măsurile ce se impun În vederea realizării În conformitate cu prevederile
legale a acestora;
- Controlează şi ia măsuri pentru buna conservare şi securitate a documentelor
economice ale instituţiei În scopul prevenirii distrugerilor şi pierderilor;
- Participă la Întocmirea proiectului de buget anual al instituţiei;
- Răspunde de Întocmirea fişei postului şi a fişelor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru salariaţii din subordine;
- Aplică prevederile Codului de conduită a personalului contractual din subordine şi a
Regulamentului Intern al autorităţii;

Răspunde de soluţionarea petiţiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;
Avizează şi repartizează, după caz, bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte

' .. , utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
Aprobă casările mijloacelor fixe şi urmăresc modul de realizare a acestora, conform

normelor specifice;
- Răspunde de Întocmirea lunar, pe baza datelor operative, execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli; .
- Îndeplineşte şi alte atribuţii cu caracter specific, ce decurg din actele normative În
vigoare sau dispuse de conducătorul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA, În domeniul său de activitate,

SERVICIUL FINANCIAR, BUGET

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- Efectueaza calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind
veniturile si cheltuielile pe baza carora intocmeste nota de fundamentare şi propunerea
privind proiectul bugetului anual;
- Întocmeste lunar propunerile de necesar de fonduri;
- Propun~ in limita creditelorbugetareaprobate, fondurile necesare desfăşurării ritmice a
activităţii instituţiei şi le Înainteză spre avizare DirectoruH"i1(economic) ;
- Verifică respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare
aprobate;
- Răspunde de eliminarea imobilizarilor financiare si ia masurile necesare pentru
prevenirea formării de noi imobilizări;
- Mobilizeaza rezervele existente şi raspunde pentru rezultatele financiare ale instituţiei;
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- Răspundede_efe_ctuar~~ _corectă a calcului privind drepturile băneşti ale salariatilor, a
retinerilor din salarii si a obligatiilor fata de bugetul de stat si local, asigurările Sociale şi
alte fonduri speciale;

-- - Întocmeste documentatia necesara deschiderii finantarii investitiilor la Trezoreria Statului;
- Analizează impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA , moclul de realizare a planului de
investiţii şi ia măsurile necesare pentru realizarea acestuia;
- Asigură desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontam cu furnizorii in ,activitatea
curenta si investitii;

. ' __' - Răspunde de plata la termen a sl,lmelor care constituie obligatia a Autoritătii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor BiJcureşti --~ASPA'fat~ dEn)ug'etul d'e-stat sllo<:al,
asigurari sociale, fonduri specia le si alte obligatii fata de terti;
- Ţine evidenta veniturilor incasate pe categorii de venituri, conform c1asificatiei bugetare
şi raporteaza la sfaFsitullunii, veniturile incasate si virate la bugetul de stat si local;
- Întocmeste lunar executia bugetara şi o inaintează compartimentelor de specialitate din
cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;
- Participă la lucrarile de intocmire a bilantului contabil trimestrial si anual;
- Analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant si stabileste masuri
concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;
- Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca
urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;
- Participă la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale institutiei,
face propuneri impreuna cu serviciile de specialitate privind constituirea de noi resurse;
- Întocmeste proiectul de buget al institutiei precum si propunerile de rectifica re sau
modificare a acestuia;
- Depune, la termenele stabilite de către Directia Buget din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti, propunerile proiectelor de buget şi raportarile solicitate;
~Organizează şi conduce evidenta sintetica si analitiCl3 a 've iturilor-institutiei;
- În exercitarea atributiilor sale, colaborează cu Ministerul Finantelor Publice, cu celelalte
compartimente din cadrul institutiei, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice
centrale şi locale; ,
- Îndeplineste orice alte atributii specifice domeniului de activitate dispuse de conducerea
instituţiei sau la solicitarea compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti, precum şi cele care rezultă din legislaţia În vigoare;

BIROUL CONT ABILITATE

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:, ,

- Asigură şi răspunde de inregistrarea actelor justificative si intocmirea documentelor
contabile, cu respectarea dispozitiilor legale;
- Organizează şi exercita controlul de gestiune prin sondaj a gestiunilor din cadrul
Autorităţii -pentru Supravegher~a şi Prot~cţia Aoimalelor Bucureşti - ASPA;
- Urmăreşte şi răspunde de incasarea la timp a venifurilor, debitelor si 'i:! lipsurilor
constatate;
- Asigură şi răspunde de intocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la
depunerile si platile in numerar, controland respectarea plafonului de casa aprobat;
- intocmeste lunar balanta ,de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice ŞI

urmăreşte concordanţa dintre acestea;
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- Întocmeste trimestrial si anual bilantul contabil si coordoneaza intocmirea raportului
explicativ la acestea;
- Prezinta spre aprobarea conducerii Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucure,şji - ASPA bil9ntul co.ntabil si raportul explicativ, participa la analiza
rezultatelor economice si finanCiare pe baza -datelor din bilant si urmareste aducerea la
indeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul de analiza;
- Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca
urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept;
- Aplică prevederile Codului de conduita a personalului contractual şi Regulamentului
Intern;
~-Indeplineşte oricealte-âtnbufii cu" cara-cterspecific ce decurg din -actele normative .in_'_-
vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti şi Dispozitii ale
Primarttltli -General ;dispusedecon€l ucerea -in-stituţiei, saus-olicitarLale. compartimente lor
de-specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

SERVICIUL CONTRACTE, ACHIZITII PUBLICE, DONATII, SPONSORIZĂRI, ,

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:. ,

- Întocmeşte anual pianul de investiţii şi achiziţii (pentru proiectare, concurs de soluţii
şi lucrări etc.) şi organizează achiziţiile În conformitate cu legislaţia În vigoare privind
procedurile de achizitii publice;

Întocmeşte şi fu~damentează listele cu propunerile de investiţii pentru obiectivele
noi sau alte lucrări de orice natură;

Organizează, cu respectarea dispoziţiilor legale În vigoare, procedurile de atribuire
a contractelor de achiziţii publice de lucrări de investiţii, de achiziţie de servicii şi de
furnizare de bunuri, procedurile de selecţie şi contractare pentru execuţia lucrărilor, a
obiectivelor de investiţii, pentru prestarea de servicii şi achiziţii de bunuri;
- Elaborează dosarele de achiziţii publice şi proiectele contractelor aferente aces.tora,
realizând toate fazele procedurii achiziţiei publice, prevăzute de lege, elaborând toate
documentaţiile, instrucţiunile pentru ofertanţi, necesare şi pe care le implică toate
tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice (intocmeşte
documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice
organizate, asigură Întocmirea formalităţilor de publicitate / comunicare pentru
procedurile organizate şi vânzarea I transmiterea documentaţiei de elaborare şi
prezentare a ofertei, Întocmeşte În termen legal corespondenţa proceselor verbale de
deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de achiziţie publică, asigură comunicarea
către ofe-rtanţiî participanţia·rezultateiorprocedurilor de achiziţie publi-că; . ----- --_. -
- Asigură inregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către ofertanţii implicaţi
În procedură şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, asigură transmiterea
rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor În drept;

Întocmeşte, cu respectarea legii, proiectul contractului de achiziţie publică şi
negociează clauzele legale contractuale;

Asigură Încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de
achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări, asigură Întocmirea dosarului
achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine evidenţa acestora, Îndeplineşte,
cu respectarea ţermenelor legale şi a tuturor formalităţilor, şi alte atribuţii prevăzute de
legea În vigoare privind achiziţiile publice) ;
- Urmăreşte modul de Îndeplinire al condiţiilor şi ale tuturor clauzelor contractelor de
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achiziţie şi a obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrării lor În vigoare, pe
durata de execuţie a lucrărilor, cât şi În perioada de garanţie şi informează, periodic şi
delaliat, şi transmite În timp util, Directorului ( economic), rapoarte cu privire la situaţia
constatată şi a respectării tuturor dispozitiilor .Iegale ce reglementează derularea
contractelor de achiziţie publică , prop,ur:lâ~dsoluţii' de eficientizare 'şi respectare a
clauzelor contractuale de către contractanţi 'şi participă la recepţia obiectivelor Ele
investitii, a lucrărilor, a serviciilor;

Înt~cmeşte caietele de sarcini Împre,ună cu proiectantul pentru organizarea
licitaţiilor privind efectuarea reparaţiilor curente, reparaţiilor capitale şi ale altor lucrări,

,coRform legii; ". ",' ,. ,'_ ..' , . '.
Redactează, Împreună cu celelalte compartimente din 'cacfiuiln'stituţiei, 'prolecteie În'· ...

vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale şi Întocmeşte
documentaţiile necesare obţinerii de credite, de orice natură, pentru finanţarea
obiectivelor de investiţii, a lucrărilor, a serviciilor şi a achiziţionării de bunuri;

Răspunde de Întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii şi
promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii;

Întocmeşte centralizatoarele cu datele privind imobilele, aflate În' administrare, care
necesită reparaţii curente, reparaţii capitale şi Întocmeşte materiale referitoare la
stadiul lucrărilor ;

Întocmeşte şi transmite Directorului (economic), trimestrial, raportul contractelor de
achiziţii publice efectuate şi a altor contracte Încheiate de instituţie, cu situaţia lor
detaliată,

Întocmeşte, cu respectarea legii, orice alte proiecte de contracte 'economice,
Înţelegeri, convenţii, protocoale, acorduri, În care Autoritatea pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA este parte şi după semnarea de către părţiI
Încheierea acestor contracte urmăreşte respectarea, executarea lor şi Întocmeşte şi
transmite Directorului (economic) rapoarte cu privire la situaţia constatată propunând
soluţii;

Colaborează permanent cu proiectanţii În procesul ele elaborare a documentaţiilor
tehnico-economice şi recepţionează documentaţiile tehnico-economice verificate de
verificatorii atestaţi şi le Înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru
lucrările ce se efectuează şi derulează de către Autoritatea pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA;

Asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, În condiţiile stipulate de lege;
Colaborează cu organele abilitate să verifice calitatea lucrărilor, cât şi operaţiunile

de finanţare şi decontare a lucrărilor;
Colaborează permanent cu contractanţii (executanţi, prestatori, furnizori şi alte

entitaţi implicate În derularea contractelor de achiziţie publică) pe parcursul derulării
acestora;

Organizează sistemul de selecţie a societăţilor comerciale care execută lucrări,
servicii constituind o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei
de muncă, transporturi etc, şi asigură permanent corectitudinea informaţiilor şi
actualizarea lor În bazele de date aferente ;

Asigură colaborarea permanentă Între prestatorul de servicii şi executantul de
"'lucrări, 'pentru' realizarea obiectivelor de investiţii În parametrii tehnico-economici

programati;
Îndepli'neşte orice alte sarcini care Îi revin, trasate de către Directorul (economic),

Directorul general al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti
- ASPA, precum şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale
Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Dispoziţii ale Primarului General;

Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un
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schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau instituţiilor şi serviciilor publice de interes
local al municipiului Bucureşti, pe domeniul său de activitate;

Ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului şi răspunde
la sesizările pe problemele specifice de activitate ale Autorităţii pentru Supravegherea
şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA şi pe domeniul său de competenţă;

Întocmeşte şi fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, proiecte de Dispoziţii ale Primarului General şi
proiecte de decizii ale Directorului general În demeniul său de activitate/competenţă.

Asigură efectuarea tuturor demersurilor şi procedurilor privind donaţiile ŞI
sponsorizările, conform" legii. . . ,

Execută şi alte sarcini specifice transate de către directorul general, restectiv
Directorul (economic) al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA, de forul tutelar sau care rezultă din actele normative in vigoare.

SERVICIUL TEHNIC - ADMINISTRATIV, TRANSPORT, PSI

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:. ,

- Organizează şi răspunde de evidenţa, funcţionarea şi utilizarea imobilelor, bazelor şi
adăposturilor aflate În administrarea ASPA, precum şi a instalatiilor aferente, obiectelor de
inventar administrative ;
- Răspunde de aplicarea şi indeplinirea prevederilor legale privind apararea impotriva
incendiilor;
- Asigură impreună cu Biroul Contabilitate şi Compartimentul Audit Public Intern,
inventarierea periodică a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar;
- Răspunde de utilizarea rationala a imobilelor, instalatiilor aferente celorlalte mijloace de
inventar administrativ-gospodaresti;
- Răspunde de gospodari rea rationala a energiei electrice, combustibililor, apei, hartie! si a
altor materiale de consum cu caracter administrativ-gospodaresc;
- Organizează şi asigură efectuarea curateniei in birouri si celorlalte incaperi si spatii
aferente imobilelor instituţiei, a bazelor şi adăposturilor;
- Certifica exactitate a şi realitatea prestaţiilor efectuate de terţi, chirii, telefoane,
abonamente şi alte cheltuieli administrativ-gospodareşti;
- Răspunde de modul de gospodarire a grupurilor sociale existente, precum şi, după caz,
de modul de derulare a contractelor de inchiriere şi de recuperare a cheltuielilor de
intretinere;
- Răspunde de colectarea deseurilor industriale si neindustriale, evacuarea, depozitarea si
predarea lor spre valorificare;
- Răspunde de evidenţa şi casarea documentelor create şi detinute in arhiva instituţiei;
- Asigură şi răspunde de paza cladirilor şi a bunurilor ce apartin instituţiei;
- Întocmeste planurile de paza si protectie a cladirilor si a bunurilor ce apartin
instituţiei, contra efractiei;
- Răspunde de respectarea si aplicarea regulilor stabilite de conducerea Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, vizand accesul si circulatia
personalului propriu si celui din afara;
- Elaborează programul de pază a obiectivelor si bunurilor Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, stab.ilind modul de _efectuare a
acestora, precum si necesarul de amenajari, instalatii si mijloace tehnice de paza si
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alarmare;
- Întocmeste lucrarile necesare incheierii de contracte pentru executarea pazei de catre
politistii comunitari din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului Bucuresti, asigură
conditiile prevazute in contract şi controleazC1, impreuna cu org.an~le de control ale
acestei institutii, modul cum acestia deservesc dispozitivul de paza si respecta conditiile·
contractuale , raportand conducerii Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA cele constatate.
- Organizează şi programează echipele care· se deplaseazgl În teren pentru capturarea
animalelor fără stăpân, identifică aceste animale şi consemnează zona/locaţia in care au
-fost· capturate, Întocmind ..unproces,-.verbal, conţinând aceste date şi după caz .Ie
readuc/răspund de reteritorializarea, În condiţiile legii, În zona/Ia locaţia de de unde au~··
fost capturate, după efectuarea protocoalelor şi procedurilor sanitar-veterinare, În
conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea CGMB nr. 243/2009 privind controlul
reproducţiei câinilor in municipiul Bucureşti.
-Vizează .drepturile .. băneşti. , preva:wte in contract, cuvenite personalului Politiei
Comunitare a Municipiu.lui Bucuresti, certificand exactitatea si realitate·a prestatiiior
efectuate;
- Asigură dotarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti -
ASPA cu mijloace si instalatii P.S.1.si buna functionare a acestora;
- Asigură instruirea personalului Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor
Bucureşti - ASPA despre modul de folosire si exploatare a mijloacelor P.S.I.;
- Aplică prevederile Codului de conduită a personalului contractual şi ale Regulamentului
Intern;
- Execută şi alte sarcini transmise de Directorul General, respectiv Drrectorul (economic)
al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, sau care
decurg din legislaţia in vigoare aplicabilă.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PARC AUTO

ATRIBUTII ŞI COMPETENTE:
- urmăreste permanent adaptarea activitatii de transport la modifi"carile legislative;
- asigura obtinerea documentelor necesare pentru ca n vehicul rutier sa poata fi
exploatat legal;
- verifica şi răspunde de folosirea eficienta a capacitati!or de transport şi incadrarea in
consumurile normate de carburanti şi lubrefianţi;
- urmăreste şi răspunde de executarea programului anual de intretinere (II, R.T., R.T.S.)
conform normativelor in vigoare, pentru mijloacele de transport;
- asigura receptia masinilor, din punct de vedere al realizarii conditiilor de siguranta in
functionare pe baza documentatiilor tehnice ale acestora;
- elaboreaza instructiuni proprii privind operatiunile de intretinere, reparatii, consumuri, in
cazul cand acestea nu sunt prevazute in normativefe in vigoare si l,lrmareste respectarea
lor;
-urmareste asigurarea cu combustibil, lubrefianti ·si piese de schimb, in limita-planului de
·transport·si a sumelor alocate cu aceasta destinatie~· .
- participa la intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avize lor, autorizatiilor si
acordurilor privind consumul de combustibil, lubrefianti si piese de schimb;
- participa la intocmirea documentatiilor necesare pentru casari, reparatii capitale, curente
si dotari independente;
- participă la analize referitoare la achizitiile de autovehicule, necesare ophmizarii. activităţii
ASPA;
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- aplică măsurile de tehnica securitatii muncii si P.S.!. in vederea evitarii 8ccidentelor de
munca sau altor evenimente, asigurand un c1ima.tde munca corespunzator prin dotarea
personalului din subordine cu echipament si materiale de protectie a muncii;
- aplica prevederile Codului de conduită a personalului contractual şi Regulamentului
Intern.
- execută şi alte sarcini dispose de către conducerea ASPA sau care decurg din legislaţia
in vigoare, aplicabilă.

CAPITOLUL V

PERSONAL SALARIZARE

Art.8. Angaj~rea personalului şi stabilirea nivelului de salarizare a personalului
angajat se fac conform legislaţiei În vigoare.

CAPITOLUL VI

BUGETUL ŞI RELATIILE FINANCIARE,

Art.9. Bugetul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti -
ASPA se aprobă prin hotărârea CGMB, conform legii.

Art.10. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
este titulară de buget şi conducătorul acesteia este ordonator1:erţiarde credite.

Art.11. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de către AiJtoritatea pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, În Îndeplinirea atribuţiilor ce Îi
revin, se finanţează de la bugetul local, şi din venituri proprii, după caz, din fonduri de la
bugetul de stat, precum şi din dona~i şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale
aplicabile.

Art.12. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
poate folosi pentru desfăşurarea şi extinderea activităţii sale, În condiţiile legii, mijloace
materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din ţară sau străinătate, sub
formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor lega le În vigoare.

CAPITOLUL VII

D!SPOZITII FINALE

Art.13. Compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA sunt obligate să coopereze,
să sta.bilească relaţiile funcţionale Între ele, În vederea exercitării atribuţiilor, stabilite
prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Întocmirii şi realizării În termenul legal
sau, după caz, optim, a tuturor procedurilor, activităţilor sau lucrărilor ale căror obiect
implică corobora rea de competenţe, În conformitate cu prevederile actelor normative În
vigoare.
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Art.14. Toate compartimentele instituţiei vor studia, analiza şi propune măsuri
pentru raţionalizarea permanentă a consumurilor, simplificarea evidenţei, sporirea
vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a acestora.

În acest sens: - '"
1. Conducătorii compartimentelor :

a) - organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale
compartimentelor şi Întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit În termenul Legal;

b) - răspund de transmiterea către compartmentul specializat a planului şi
-.solicitărilo~ privind p,e!ieGtjonarea prem~tirii profesional~ <3 pe]soni1lului din subordine si

asigură condiţiile şi mi{loace'ie'. rie'cesare pentru' de'sfăşurareaYcorespur,Z:ătoare .~
activităţii ;
2. Toţi salariaţii au obligaţia:

a) - de a manifesta o preocupare permanentă, pentru păstrarea patrimoniului
intituţiei şi a dotăriior, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale;

b) - de a Îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate al compartimentelor din
care fac parte şi care decurg din actele normative În vigoare, precum şi din sarcinile de
serviciu dispuse de conducerea instituţiei, atribuţii menite să optimizeze şi eficientizeze
realizarea integrală a sarcinilor şi la Îmbunătăţirea activităţii, atât În timpul programului
normal de lucru, cât şi În afara acestuia, respectiva prestării de ore suplimenta re ;

c) - de a respecta legile şi normativele În vigoare, disciplina muncii şi prevederile
Regulamentului Intern al instituţiei, aprobat de către Directorul General.

Art.15. Neîndeplinirea de către personalul instituţiei a sarcinilor de servicIu, În
totalitate şi În termen legal, precum şi comiterea de abateri de la normele de disciplină
se sancţionează conform legislaţiei În vigoare .

.. A'ft:15 Formularele utilizate de către Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA sunt:
- Declaraţie pe propria răspundere privind adopţia (anexa '1)
- Declaraţie de microcipare (anexa 2)
- Declaraţie pe propria răspundere privind revendicarea (anexa 3)
- Declaraţie pe proprie răspundere privind reteritorializarea (anexa 4)

Anexele 1, 2 , 3_şi4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art.17. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se va difuza, sub
semnătură, tuturor compartimentelor din cadrul structurii organizatorice a Autorităţii
pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA

Art.17. Litigiile de orice fel În care Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA este parte sunt de compe enta instantelor judecătoreşti,
potrivit legii,

Art.18. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu
reglementările legale În vigoare şi se modifică şi completează ori de câte ori intervin
modificări În structura organizatorică a Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor Bucureşti - ASPA, aprobată prin prezenta Hotărâre a CGMB sau cu
ocazia modificărilor şi completărilor -rntervenite În legislaţia aplicabilă, ulterioare
aprobării acestuia,
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Anexa 1

la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animaleior Bucureşti - ASPA

-.' ,....-:,..

DECLARATIE,

pe propria răspundere privind adopţia

Subsemnatul. , nascut(a) la data de In
orasul. judetul. , domiciliat(a)
in , str nr , bl. ,
sc , ap judetul(sectorul) legitimat cu CI/SI seria nr .
... .. . ... ... eliberat de Ia data
de CNP ,

Declar pe propria răspundere că nu voi lăsa animalul adoptat În stradă şi că deţin
un spaţitJ, conform normelor UE, precum şi că am posibilitatea materială de a asigura
existenţa acestuia.

Declar ca am luat cunostinta de prevederile OUG nr. 155/13.12.2001, aprobate prin
legea nr. 227/2002 .

şi a conditiilor prevăzute În declaratia-angajament Anexa 4 ( din Legea 227/2002)

Nerespectarea lor fiind sancţionate cu amenda prevăzută de lege.

Am luat cunostinta şi de prevederile Art.6- (2) Se interzice uciderea animalelor de
către alte persoane sau prin alte metode decat cele prevăzute În anexa nr. 3. si Art. 13.

Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini şi abandonarea sau
ir-lducerea de suferinţe câinilor.

Nerespectarea lor fiind sanctionate cu amenda prevăzută de lege.

Data Semnatura
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Anexa 2
la Reguramentul de Oiganizare şi Func1;ionare al

Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
" .. ,; .~. ". ~-, .~.- ..•.. . ,.;._ M. •• _ •••• , ,_ _ •• :"

DECLARATIE DE MICROCIPARE,

Nr. formulare de

adoptie/revendicare

Subsemnatul/a:

Domiciliatla in :

Legitimatia:

,
1

"' --.--.-

Cu BI /CI, seria , nr . , eliberat de

Declar pe proprie raspundere ca sunt proprietarul cainelui identificat cu :

1. Crotalie nr. :
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2. Microcip seria:

....... " _ .....-~-,- ~---.
,

-"--_ ..---~...--__ ._._~-j

Implantarea s-a facut in prezenta mea la data de

Citirea seriei a fost facuta in prezenta mea

Ma oblig sa gazduiesc si sa intretin animalul, strict doar pe spatiul meu privat.

Proprietar (numele in clar)

Data Semnatura
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Anexa 3
la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al

Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA
..

DECLARATIE,

pe proprie răspundere privind revendicarea

Subsemnatul 0.00.'.' .. , ..•...•....•.........•. , cetatean , domiciliat
in identificat cu CNP 0 ••••••••••••••••• ,

declare pe proprie raspundere ca sunt proprietarul animalului .
(elemente de identificare), aflat la data de in baza Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor, situata in este proprietatea
mea, conform ·carnet sanatate (documente atestatare).

Dau prezenta declaratie, cunoscand prevederile art. 292CP, privind falsul in declaratii.

Data Semnatura,
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Anexa 4
la. RegulamentuLdeOrganizare şi Funcţiona~,e al

Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti -ASPA

DECLARATIE,
pe proprie răspundere privind reteritorializarea

Subsemnatul." " .. " " " , ' , ," ". " " identificat cu" , . ' , ," " " , "
CNP .. , .. , ,.,." , " .. reprezentând societatea/asociaţia pentru protecţia
animalelor." ,," " ' '" " ", ". '" " .. " ",." '" " '" ". ". '" '" '" '" ". ,..

Cu sediul in

Solicit spre reteritorializare un număr de " " .. animale, din specia." "."." .

adăpostite de ASPAIpreluate de ASPA pentru sterilizare, microcipare, crotaliere,
vaccina re, În următoarele condiţii:

1. să respect normele de Îngrijire şi hrănire ale animalelor;
2. să prezint periodic animalele la medicul veterinar sau la ASPA, În cazul În care se
impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunt În termen de maxim 10 zile ASPA pentru animale sau un medic,
veterinar de liberă practică din localitatea de domiciliu În cazul Înstrăinării, pierderii
sau decesului acestuia;
4. să nu abandonez animalele.

Animalele sunt identificate cu microcip nr:

,.,' ""'. ". ' .. , .. " .. ŞI

crota Iiu " ., ,., , , ' , , ' " " " ' , " .,,.,, " ,.,., ," " , ,.." .' .,.."

i\nimalele vor fi locate În

Semnătura

Reprezentant ASPA
Nume şi prenume ".", ... "." ..... "." ... ".", ...

Semnătura

Data ., .

?Q



PRIMAR GENERAL
Etaj: 1.,cam. 1.01.

tel.: 305 55 89; 305 55 90

305 55'00 int ..11.01.

fax: 31.2 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro
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Primăria Municipiului Bucureşti
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind Înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor - ASPA,

precum şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de functii
şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acestei instituţii publice'

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit.b) din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti aprobă, la propunerea Primarului
General, În condiţiile legii, Înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local al municipiului Bucureşti.

Ţinând seama de situaţia cu care se confruntă municipalitatea, În sensul creşterii
numărului de animale abandonate şi lipsa unei baze de date privind animalele existente pe
raza municipalităţii este necesară abordarea unitară a acestei problematici.

Se are in vedere necesitatea elaborării şi implementării unui plan de măsuri imediate
privind identificarea şi evidenţia rea statistică a populaţiilor animale care prezintă risc
epidemiologic crescut (câini, pisici, animale de menajerie, animale mari), precum 'şicrearea
unei baze municipale de carantinare şi asistenţă sanitar-veterinară, rezolvarea unor situaţii-de
urgenţă pentru animalele aflate În dificultate, Înfiinţarea unui compartiment de inspecţie şi
control denumit generic ,Poliţia Veterinară" pentru intervenţii şi monitorizare continuă pe teren.

Structura organizatorică (organigrama) Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor -ASPA, cuprinde un număr total de 298 posturi, din care 26 posturi de conducere.

Administraţia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti Îşi Încetează
activitatea şi se desfiinţează ca persoană juridică, obiectul de activitate al acesteia fiind
preluat de către un compartiment distinct din cadrul structurii organizatorice a Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor -ASPA.

Ţinând seama de cele de mai sus, se propune spre dezbaterea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti proiectul de hotărâre alăturat, privind Înfiinţarea Autorităţii pentru
Supravegherea şi Protecţia Animalelor - ASPA, precum şi aprobarea organigramei, numărului
total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acestei
instituţii publice.

,'- .. .

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021. 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Managementul Resurselor Umane

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind În-fiinţareaAutorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia
Animalelor - ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de
func·ţii şi Reguiamentu!ui da Organizare şi Fun;;ţionare ale .acestei instituţii publice

În prezent la nivelul municipalităţii funcţioneză Administraţia pentru Supravegherea
Câinilor fără Stăpân, serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti, cu
personalitate juridică, Înfiinţată prin Hotararea C.GM. B. nr_ 381 1996, având ca obiect
de activitate gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Bucureşti, În conformitate cu
legislaţia În vigoare.

Actualmente, Administraţia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân
funcţionează În baza organigramei, numărului de posturi, statului efe funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobate prin Hotărârea CGMB nr.
219/2007.

Având În vedere situaţia existentă, cu care se confruntă municipalitatea, În sensul
creşterii numărului de animale abandonate şi lipsa unei baze de date privind animalele
existente pe raza municipalitătii este necesară abordarea unitară a acestei problematici

În consecinţă pentru elaborarea unei strategii municipale În acest domeniu,
precum şi a monitorizării modului de aplicare a acesteia, pentru punerea În practică a
demersurilor autorităţilor locale ale municipiului Bucureşti de eficientizare şi optimizare a
activităţii ce decurge din realizarea a~estui deziderat se propune Înfiinţarea Autorităţii
pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor "::ASPA, având următoarele obiective:

- Elaborarea unui plan de măsuri imediate privind identificarea şi evidenţiarea statistică a
populaţiilor animale care prezintă risc epidemiologic crescut (câini, pisici, animale qe
menajerie, animale mari)_
- Crearea unei baze municipale de carantinare şi asistenţă sanitar-veterinară la cele mai
Înalte standarde europene.
- Înfiinţarea unui program pilot de situaţii de urgenţă pentru animalele aflate În dificultate,
model SMURD.
- Înfiinţarea unui compartiment de inspecţie şi control denumit generic "Poliţia Veterinară"
pentru interventii şi monitorizare continuă pe teren.
- Înfiinţarea unui Dispecerat municipal special ASPA cu număr scurt pentru preluarea
petiţiilor cetăţenilor bucureşteni.
- Responsabilizarea privind acreditarea şi monitorizarea adăposturilor de animale (câini,
pisici, cai etc) de pe raza municipiului Bucureşti, deţinute de persoane fizice şi/sau
juridice inclusiv primăriiie de sector În vederea respectării legislaţiei-În vigoare, Hotărârilor
CGMB şi Dispoziţiilor Primarului General referitoare la protecţia şi gestiunea sanitar-
veterinară a animalelor.

Certificarea şi monitorizarea trasabifităţii animalelor existente pe raza municipiului
Bucureşti În urma tranzitului, transportului şi comercializării animalelor vii -Înlocuri publice
amenajate sau neamenajate_
- Realizarea unor campanii de conştientizare a opiniei publice cu susţinere mass-media
cu privire la:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Managementul Resurselor Umane

• vaccinarea şi sterilizarea animalelor fără stăpân şi nu numai;
• anchete cu privire la animalele aflate in stare de abandon, malnutrite şi rău tratate;
• identificarea unor posibilităţi stimulative fiscal de adopţie;
• strangere de fonduri pentru biobaza animalelor fără stăpân;
Il pmmovarea numărului unic de..!!J'efonASPA.
• pentru finalizarea În timp util a recensământului şi cafagrafia tuturor animalemrd(f'pe ~-

raza municipiului Bucureşti.
• informarea privind locaţiile conforme/acreditate pentru comercializarea şi depozitarea

animalelor vii pe raza municipiului.
• promovarea serviciului modern de ambulanţă de urgenţă pentru salvarea animalelor

aflate În situaţii extreme sau participante la evenimente rutiere sau de orice altă
natură.

• promovarea activităţii moderne de inspecţie şi control "Poliţia Veterinară -ASPA"
• transparenţa privind managementul activităţilor de identificare, ridicare şi respectiv

eutansiere (cu avizul medicului veterinar specialist) a animalelor grav bolnave (a celor
cu prognostic de viaţă rezervat spre grav).

• promovarea vaccin.ărilor obligatorii anuale prevăzute În P anul Strategic privind bolile
cu risc epidemic crescut

• promovarea obligativităţii obţinerii "Paşaportului Anima/"- Carnetul Epidemiologic de
Sănătate al animalului ca document legal valabil acceptat pe raza municipiului
Bucureşti emis deAutoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor - ASPA.

• responsabilizarea cetăţeanului bucureştean privind Îngrijirea, vaccinarea, hrănirea şi
neabandonarea animalului de companie deţinut.

Structura organizatorică (organigrama) Autorităţii pentru Supravegherea 'şi
Protecţia Animalelor -AS PA, cu un număr total de 298 posturi, din care 26 posturi de
conducere este prezentată În anexa nr. 1, la prezentul proiect de hotărâre

Statul de Funcţii, corespunzător organigramei propuse, este prezentat in anexa
nr.2 la proiectul de hotărâre. Fun,cţiile utilizate sunt cele care se regasesc În anexele 1/3 şi
11/14din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii -pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor -ASPA, corespunzător organigramei propuse, este prezentat În
anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre şi cuprinde detaliat atribuţiile şi competenţele
fiecărui compartiment din cadrul acestei structuri organizatorice.

Anexele 1, 2 şi 3 la prezentul proiect de hotărâre fac parte integrantă din acesta
Administraţia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti Îşi Încetează

activi.tatea şi se desfiinţează ca persoană juridică, În-termen de 60 de zile daia adoptării
proiectului de hotărâre. In cadrul acestui termen, În' baza evidenţelor contabile şi a
procesului verbal de inventariere la data de 30.04.2010, patrimoniul aflat În administrarea
Administraţiei pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti, debitele şi creditele,
precum şi contractele, Încheiate de această instituţie publică, care se află În curs de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Managementul Resurselor Umane

derulare, vor fi predate , pe bază de Protocol, Autorităţii pentru Supfavegherea şi.
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA

Obiectul de activitate al Administraţiei pentru Supravegherea Câinilor fără
Stăpân Bucureşti este preluat de către un compartiment distinct din cadrul structurii
organizatori ce a Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor -ASPA

Personalul angajat al Administraţiei pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân
.Bucureşti se preia pe bază de examerr-sat}."Z:otrcurs'; dup,Y caz:;;·de către Autoritatea·
pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA

Pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii Autorităţii pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA, pentru asigurarea expertizei şi demararea unor
proiecte cu finanţare europeană şi creşterea elegibilităţii acestora Primarul General va
încheia un protocol de parteneriaUcolabmare şi asistenţă ,cu Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - Facultatea de Medicină Veterinară.

În conformitate cu prevederile art. 36(3) b) din Legea Administraţiei Publice Locale
nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare Consiliul General al
Municipiului Bucureşti aproba, în condiţiile legii, la propunerea Primarului General,
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii
ale regiilor autonome de interes locaL

Ţinând seama de cele menţionate mai sus se prezintă alăturat proiectul de
hotărâre privind înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor -
ASPA şi aprobareaarganigramei, numărului total de posturi,st?tqluL de_funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acestei instituţii publice .

.. - -- ..• ~
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COMISIA DE ECOLOGIE SI
PROTECTIA MEDIULUI
etaj: 4, cam. 3

tel.: 305 55 00 int. 1403, 1404

C'===S2.nsiliul~ral al Municigiuh;i2?ucure2ti
~.. •• •• o', '"' • _ •• ,"._ .' •••• _."", t. ." " .•. "',. ". , .' • ~ .m· ; 'm

RAPORT NR.!Z1!3.:~j2010

Referitor la proiectul de hotărâre privind Înfiintarea Autoritătii pentru
Supravegherea şi P-rotectia Animalelor Bucureşti - ASPA şi aprobarea
oiganlgramei, Rumăru!uiutotaLude pQsturi, statului de functii şi
Regulamentului de organizare şi functionare ale acestei instituţii publiCe' _ou

Comisia de Ecologie şi Prot-ecţia Mediului, Întrunită În data de 28.04.2010,
a analizat expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi

Id . l' .. 'fiIJ'il)jJ:,!f/;r'rl" 'Î,~c,/',1c.'''::/f},ţJ t//i/f'i'~J/raportu e specia Itate al Dlrectiel.,l!fi:cr.()(.. ,t~l,; :'.S-.i AC:- _. ~.)(19.~.6;s; ••••• (ljl .•!/n .
. In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 54 alin. (4) din Legea

nr. 215/2001 privind administraţia publică locaLă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare Comisia de ecologie şi protecţia mediului avizează
favorabil/nefavorab#tamâflă proiectul de hotărâre privind Înfiinţarea Autorităţii
pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti. - ASPA şi aprobarea
organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale acestei instituţii publice.

Silviu-George

~,
!
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Secretar General

Direc;.ţJa Asistenţă Tehnică şi ~ur!dică,a,C9MB
Serviciul Transpa'renţă-Decizională' .'. .' . ."

-- ..•

ANUNT,

,.:-._~:..:_.::.~ ••..•."""-""'/ .. ':.:."'.,,~.-··_1

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunoştinţă publică
următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind Înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi
Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total
de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
acestei instituţii publice

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi
consultat:

- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afişaj)
Proiectele de acte normative se pot obţine În copie, pe bază de cerere ".

depusă la Centrul de Informare.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de

16;03.2010sepotttimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poştă pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -

Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B;

Mateiialele· transmise vor purta menţiunea:

"Recomandare la proiect-de act normativ"

P.M.B.
Bucureşti
Astăzi 26.02.2010.-- /' .o;!i'p6-;

I

http://www.pmb.ro
http://www.pmb.ro;

