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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

     Nr. 186 /31.08.2022 
          

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind revocarea HCLOM nr.20/09.02.2022 şi modificarea (completarea)  

ANEXEI nr.3, a HCLOM nr. 187 din 31.10.2017, reprezentând  

Caietul de sarcini a serviciului public de ecarisaj/gestionare 

 a animalelor fără stăpân din oraşul Ocna Mureş, (în vederea delegării gestiunii serviciului)  

 

 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data 

de 31.08.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 372/25.08.2022, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

- 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; 

- prevederile O.G nr.71/2002, actualizată privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare; 

- Lg 10/2020 privind modificarea şi completarea O.G nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

- Lg 100/2016, actualizată privind concesiunile  de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- OUG 155/2001, actualizată privind aprogarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Lg nr. 227/2002, actualizată pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Lg 51/2006, actualizată privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 

- prevederile O.G nr.21/2002, actualizată privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- OMS nr.119/2014 nr.119/2014, privind normele de igienă şi sănătate publică raportat la mediul de viaţă 

al populaţiei; 

- prevederile Legii nr.205/2004, actualizată privind protecţia animalelor; 

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 

animalelor în timpul transportului; 

-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 - referatul de aprobare nr. 11763/27.07.2022 al Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al 

oraşului Ocna Mureş,  din care rezultă necesitatea revocarii HCLOM nr.20/09.02.2022 şi modificarea 

(completarea) ANEXEI nr.3, a HCLOM nr. 187 din 31.10.2017, reprezentând Caietul de sarcini a 

serviciului public de ecarisaj/gestionare a animalelor fără stăpân din oraşul Ocna Mureş, (în vederea 

delegării gestiunii serviciului); 

   -  raportul de specialitate favorabil nr. 13425/31.08.2022 al Serviciului de administrare a domeniului public 

şi privat al oraşului Ocna Mureş, 

 -  avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş; 

 -  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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        Art. 1.  Se revocă Hotărărea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.20/09.02.2022 privind 

modificarea art.14 din ANEXA nr.3 a HCLOM nr. 187 din 31.10.2017 reprezentând Caietul de sarcini 

pentru concesionarea , prin gestiune delegată, a serviciului public de ecarisaj/gestionare a animalelor fără 

stăpân din orașul Ocna Mureș. 

 

         Art. 2.  Se modifică și se completează HCLOM nr 187 din 31.10.2017, anexa 3,  reprezentând 

Caietul de sarcini a serviciului public de ecarisaj/gestionare a animalelor fără stăpân din oraşul Ocna Mureş, 

(în vederea delegării gestiunii serviciului), în sensul că se adoptă un nou caiet de sarcini,  conform anexei la 

prezenta.  

     

        Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată.       

 

        Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 
        

             Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş; 

        

Ocna Mureş,  31.08.2022. 

 
 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                    SECRETAR GENERAL, 

                               SILVIU VINŢELER                                            SIMION NICUŞOR PANDOR 
 
 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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