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JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

 
H O T A R A R E 

pentru revocarea Hotărârii nr. 48/2016 prin care se modifică Hotărârea                   
nr. 6/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
  

 
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a viceprimarului cu atributii de primar al municipiului 
Buzău, înregistrată sub nr. 108/CLM/2016, prin care se propune revocarea 
Hotărârii nr. 48/2016 prin care se modifică Hotărârea nr. 6/2014 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân;  
 - raportul comun al Direcţiei tehnice şi al Serviciului Agricol şi Sanitar 
Veterinar, precum şi avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. ; 
 - sesizarea Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău nr. 8.630 din 18 aprilie 
2016 privind adoptarea Hotărârii nr. 48/2016 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău cu nerespectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 10.59/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân. 
 In temeiul art. 36, alin. (9), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

Art.1.- Cu data prezentei Hotărârea nr. 48/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău prin care se modifică Hotărârea nr 6/2014  privind aprobarea 
înfiinţării şi funcţionării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân se 
revocă.   
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Art.2.- Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, prin 

intermediul Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, Serviciul Agricol, Sanitar –
Veterinar şi Societatea Comercială „Urbis-serv” S.R.L. Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
      consilier Lambru Daniel 

  
 
 
 
                                                     
 

                                                  CONTRASEMNEAZA: 
                                                       SECRETARUL 

                                                      MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                       Stefan Nedelcu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Buzău, 28 aprilie 2016 
Nr. 88 
 
 
 
 
 
    
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 


