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HOTARAREA nr.17 
din 28.02.2023 

privind infiintarea Serviciului pe11tr11 gestionarea 
ciiinilor fiirii stiipiin din comu11a Sfi11pa11l 

Consil iul Local al comunei Sanpaul, intrunit in ~edinta ordinarll din 28.02.2023 
In conformitate cu prevederile: 

- OUG nr. 155/200 I privind aprobarea programului de gestionare a cainilor tara 
stapan, aprobata prin Legea nr. 227 /2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i H.G. nr. I 059/20 13 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/200 I ; 
- Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinul 
523/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 205/2004; 

-Legea 60/2004 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la 
Strasbourg la 23 iunie 2003; 

-OG nr. 71/2002 privind organizarea ~ i functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i 
privat de interes local, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea ~i inregistrarea cainilor cu stapan emis de 
Autoritatea Nationalll sani tar Veterinarll ~ i pentru Siguranta Alimentelor, cu modifid rile ~ i completarile ulterioare, 
- OUG nr. 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculo~i sau agresivi, republicata cu modificllrile ~ i 
completarile ulterioare; 
-OG nr. 2 1/2002 privind gospodarirea localitlltilor urbane ~ i rurale, cu modificllrile ~ i completllrile ulterioare; 
-Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificllrile ~ i completllrile ulterioare; 
-0.G. nr. 42/2004 privind organizarea activitlltii sanitar-veterinare ~i pentru siguranta alimentelor, cu modificllrile 
~i completllrile ulterioare; 
- O.G. nr. 24/201 6 privind organ izarea ~i desta~urarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala 
care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ~i 
completllrile ulterioare; 
Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 
in temeiul prevederilor art.139 alin.(3) ~ i art.196 alin .(1 ) lit.a) din OuG nr.57/201 9 privind Codul administrativ, cu 
modificllri le ~i completllrile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba infi intarea Serviciului public pentru gestionarea cfiinilor fiirii stiipfin din 
comuna Sfinpaul; I 

Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare ~i fu11c/ionare al Serviciului pentru 1 

gestionarea cfii11ilor f iirii stiipiin din comuna Siinpaul, confonn anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul comunei Sanpaul prin compartimenul de specialitate. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata, in termenul prevazut de lege, Primarului 
Comunei Sanpaul, Instituiiei Prefectului - 19getul Mure~ ~i se va aduce la cuno~tinta publica. 
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