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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii nr. 6/ 2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea 

Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău 
 
 

              Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 
              Având în vedere : 

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 79/CLM/2016 prin care se propune 
modificarea Hotărârii nr. 6/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău ; 

- raportul comun al Direcţiei Tehnice şi Serviciului Agricol, Sanitar - 
Veterinar, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1059 din 11 decembrie 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. 
          În temeiul art.36,alin. (1) şi alin.(2), lit. d) şi alin (6), lit. a), pct. 16, 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 Ă R Ă Ş T E: 
 
 

         Art.1.- Articolul 3 din Hotărârea nr. 6/ 2014 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
      ,,Art.3.- În exercitarea atribuţiilor sale, Societatea Comercială ,, Urbis- Serv’’ 
SRL Buzău execută capturarea, manipularea, încărcarea, transportul, cazarea 
în adăposturi, hrănirea şi adăparea câinilor fără stăpân precum şi serviciile 
veterinare ( înregistrarea, identificarea , examinarea clinică, deparazitarea, 
vaccinarea antirabică, sterilizarea, eutanasierea, gestionarea şi întocmirea 
documentelor pentru câinii eutanasiaţi ce sunt transportaţi spre unitatea de 
ecarisaj şi incinerare a cadavrelor, încredinţarea câinilor revedincaţi sau  



-2- 
 
destinaţi spre adopţie, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 155/ 2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
modificările şi completările ulterioare) şi serviciile de ecarisaj şi neutralizare a 
cadavrelor. 
       Art. 2. - Hotărârea nr.6/ 2014 se modifică în mod corespunzător. 
       Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice, 
Direcţiei Economice, Serviciului Agricol, Sanitar - Veterinar, Societatea 
Comercială ,, Urbis - Serv ,, SRL Buzău. 
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            Această Hotărâre a fost adoptată de Cconsiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 31 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de  13 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 
10  abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 


