
ROMANIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privește :prelungirea contractului nr.10000/23.05.2011 încheiat cu SC SERVICIUL      
SANITAR VETERINAR SRL 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în ședinţă ordinară, 

având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 14788/6.05.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 14789/6.05.2016 al Direcţiei Administraţie Publică Locală -  

Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară, Resurse Umane, Serviciului Administrare Patrimoniu, 

Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe și Impozite; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  

- prevederile art.32, alin.3 şi alin.4 din  Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare 

a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea căinilor fără stăpân; 

- prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a) pct. 19 şi art.61, alin.1 şi alin.2 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.45, alin. (1) si (3), art. 115, alin. (1), lit. b  din Legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE 

ART.1 Se aprobă prelungirea contractului nr.10000/23.05.2011 încheiat cu SC SERVICIUL 
SANITAR VETERINAR SRL, prin act adiţional, până la finalizarea procedurii prin licitaţie publică 
pentru delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alexandria, 
dar nu mai mult de 6 luni de la semnarea actului adiţional. 



ART.2 Se aprobă Actul adiţional pentru  prelungirea contractului nr.10000/23.05.2011 încheiat 
cu SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL, conform Anexei  care face parte integrantă din 
hotărâre. 

ART.3 Se mandatează Primarul Municipiului Alexandria pentru semnarea  actului adiţional de 
prelungire a contractului nr.10000/23.05.2011 încheiat cu SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR 
SRL. 

Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei 

Administraţie Publică Locală  - Servicul Juridic Autoritate Tutelară Resurse Umane, Serviciului 

Administrare Patrimoniu, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite şi Direcţiei Tehnic Investiţii, pentru 

cunoaştere şi punere în aplicare. 

 
 
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier,                                                                                   Secretar, 
              Florea VOICILĂ                                                                       Jr. Iulian PURCARU 

 
 
 
 
 
 

ALEXANDRIA 

Nr. 150 din16 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


