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                                                             HOTĂRÂREA NR. 124                                                          
                                                                         din 20.12.2016

pentru aprobarea Regulamentului  privind activitatea de gestionare a câinilor cu și fără stăpân din
orașul Șimleu Silvaniei

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 20 decembrie
2016; 

Având în vedere  Expunerea de motive nr. 17018/2016 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de
specialitate  nr.17019/2016 al Secretarului orașului Șimleu Silvaniei,  Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism,  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului,  conservarea
monumentelor şi arhitectură și Avizul Comisiei juridice și de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi
liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local;

În baza prevederilor  OG nr. 71/2002  privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.955/2004 pentru aprobarea
reglementărilor-cadru de aplicare a  Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,  OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor  fără stăpân, cu modificările  și  completările ulterioare, HG 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,  OUG nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi,
republicată, Legii  nr.  205/2004  privind  protecția  animalelor,  republicată,  Ordonanţa  Guvernului  nr.  42/2004  privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare,  OG nr.
21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANSVSA nr.
1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân şi art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit.
d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

                                                             HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea în orașul Șimleu Silvaniei a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân.
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor cu și fără stăpân din orașul Șimleu

Silvaniei prevăzut în anexa  care face parte din prezenta hotărâre.   
Art.3. Se aprobă încheierea  unor contracte de prestări servicii cu  operatori autorizați în domeniu, conform

legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, până la alegerea formei de delegare a gestiunii serviciului public de
gestionare a câinilor fără stăpân.

Art.4.  Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  oraşului  Şimleu  Silvaniei,
Serviciul urbanism, Biroul cadastru imobiliar-edilitar şi Direcţia Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul oraşului Şimleu Silvaniei
- Prefectul Judeţului Sălaj 

             - Viceprimarul orașului Șimleu Silvaniei
             - Administratorul public

- Direcţia Economică
- dosar hotărâri.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ,
                       VIDA JANOS-ANTAL                                                                       SECRETAR DELEGAT, 

                                                 ALINA-MARIANA PETHO    



                                          


