
                  R  O  M  Â  N  I  A                   

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA ŞĂRMĂŞAG

CONSILIUL LOCAL

   H  O T  Ă  R  Â  R  E  A      Nr. 35  
d i n  1 9  a p r i l i e  2 0 1 7  

privind aprobarea Regulamentului de gestionare a câinilor fără stăpân

Consiliul Local al Comunei Șărmășag, județul Sălaj întrunit în şedinţă ordinară la
data de 19 aprilie 2017;
Având în vedere:

-prevederile art. 36, alin (2), lit „c” şi lit. „d” lit.d, lin.(6), lit.a, pct.16 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;
-Expunerea de motive nr. 2040/28 martie 2017;
-Raportul de specialitate  nr. 2011/27 martie 2017;
-Avizele comisiilor de specialitate nr. 2529/19 aprilie  2017;
-Prevederile  Legii  nr.  205/2004  privind  protecția  animalelor  ,  aprobată  cu  modificări  și
completări prin Legea nr.9/2008;
-prevederile  OUG nr.155/2001  privind  aprobarea  programului  de  gestionare  a  câinilor  fără
stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2002;

În temeiul  art.  45 alin 1 și  ale art.115,lit.b  din Legea nr.  215/2001 a administraţiei
publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
      Art. 1.  Se aprobă Regulamentul  de gestionare a câinilor fără stăpân conform anexei
nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 28/23 aprilie 2014 de aprobare a
Regulamentului de gstionare a câinilor fără stăpân.

      Art.3. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri se încredințează viceprimarul
comunei ȘĂRMĂȘAG.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituția prefectului județului Sălaj;
-Primarul Comunei ȘĂRMĂȘAG;
-Viceprimarul comunei Șămășag; 
- Site – ul www.primariasarmasag.ro

       - Dosar ședință;
       -Dosar hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
ERDEI-ARVA KAROLY                                                                   Secretarul comunei

ANGELA RODICA OROIAN

Adoptată în şedinţa din data de 19 aprilie 2017
Cu un număr de 12 voturi din numărul total de 15  consilieri în funcţie


