
       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înființării serviciului specializat pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

 
 

 Consiliul local al orasului Alesd;  

Luând act de expunerea de motive a primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrată sub nr. 10.996 din 10.12.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 10.997 din 10.12.2018; 

raportul nr. 9745 din 26.10.2018 al compartimentului de resurse umane şi de rapoartele 

comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 Ținând seama de dispozițiile art. 1 alin(1), art. 2 alin(2) din OUG nr. 155/2001, privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările 

ulterioare; precum și ale art. 3 și 4 din anexa la HG nr. 1059/2013, privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001; 

 Luând act de dispozițiile art. 3 alin(1) lit. ”m”, art. 8 alin(1), art. 10 alin(1) lit. ”a”, art. 11 

alin(2) lit. ”a” și alin(3) din OG nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificări și completări;  

 Având în vedere prevederile art. 2, art. 5, art. 6, art. 12 alin(1) lit. ”a”, art.13, art. 15 și art. 
17 din anexa la 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, cu modificările și completările 
ulterioare; 
    În baza prevederilor art. 36 alin(2) lit.”a” și ”d”, coroborate cu alin(3) lit. ”b” și alin(6) lit.”a” 

pct 19, art. 45  din Legea nr. 215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

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

administrativ teritorială Aleșd. 

 Art.2 Se aprobă forma de gestiune directă a serviciul pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân în unitatea administrativ teritorială Aleșd. Serviciul se va realiza și va funcționa ca un 

compartiment distinct în cadrul serviciului arhitectului-șef, din aparatul de specialitate al 

primarului orașului Aleșd.  

 Art.3 Se aprobă Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

orașul Aleșd, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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Art.4 Se aprobă înființarea postului de tehnician veterinar, conform prevederilor art. 2 

alin(2) din OG nr. 155/2001, care va exercita atribuțiile prevăzute de art. 4 din HG nr. 

1059/2013. 

 Art.5 Personalul din cadrul serviciului are obligația de a întocmi un Plan de acțiune în 

conformitate cu art. 1 din HG nr. 1059/2013. 

 Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează personalul din cadrul 

compartimentului specializat.  

   Art.7 Prezenta se comunică cu:Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, primarul oraşului 

Aleşd, serviciul arhitectului șef, compartiment amenajarea teritoriului, compartiment resurse 

umane 
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