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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 40

din 21.12.2016

privind înființarea Serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân, stabilirea și 

amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân și aprobarea Regulamentului de organizare a 

activități de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Beica de Jos, județul Mureș

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

21.12.2016;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 3796/16.12.2016;

- raportul de specialitate nr. 3797/16.12.2016;

- adresa instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 9191/SV/01.08.2016;

- prevederile O.U.G nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cîinilor fără stăpan. 

- prevederile H.G nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

câinilor fără stăpân;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) și ale art. 115 

alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân în 

comuna Beica de Jos, județul Mureș sub autoritatea Consiliului local al comunei Beica de Jos.
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Art.2. Se aprobă stabilirea și amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân în comuna 

Beica de Jos, sat Beica de Jos nr. 125, județul Mureș, pe terenul aferent dispensarului veterinar 

aparținând domeniului public al comunei Beica de Jos,

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare a activități de gestionare a câinilor fără 

stăpân în comuna Beica de Jos, județul Mureș, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân în cazul existenței unei societăți comerciale specializate în domeniu și se împuternicește 

primarul comunei Beica de Jos, județul Mureș pentru semnarea contractului și a oricăror 

documente ce derivă din desfășurarea contractului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Beica de 

Jos.  

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, viceprimarului comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil și 

adminiostrație publică locală, compartimentului cultură și administrativ, compartimentului poliție 

locală, ordine și liniște publică, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-

ul instituției.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

               Sava Zaharie     

                                                                                                      Contrasemnează Secretar,

                                                                                                             Pop Silvestru-Vasile                               


