
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE  

 

Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local 

al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn 
  

            Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 

ordinară, având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 15247/22.06.2021 a Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialiate nr. 15248/22.06.2021 al Biroului Cancelarie, Sisteme de 

Management; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             

municipiului Alexandria; 

-adresa nr. 10807/28.05.2021a Primăriei municipiului Zimnicea. 

-prevederile art.3, alin. (1) și alin. (4), art. 5, alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din OUG nr. 

20/2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG 

nr.1059/2013. 

-  prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “c”și “e” și alin (9), lit. “c” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României;  

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5),  art. 196, alin. (1), 

lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României 

  

HOTĂRĂŞTE:  

 

            Art. 1. Se aproba Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local 

al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Protocolul de 

Colaborare. 

 Art. 3. Protocolul de colaborare va fi pus în aplicare de către S.C. Serviciul Sanitar 

Veterinar S.R.L. Alexandria, societate aflată în subordinea Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 

Art. 4. Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcției Economică, Direcției Juridic Comercial, S.C. Serviciul 

Sanitar Veterinar S.R.L. și Primăriei municipiului Zimnicea pentru cunoaştere şi punere în 

aplicare.    

                                                                                                                                                

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,                                      CONTRASEMNEAZĂ,   

                CONSILIER,                                                               SECRETAR GENERAL, 

            Ene Ionela Cornelia                                                        Alexandru Răzvan CECIU 

 

                  

                  

 

     

 

     

 

ALEXANDRIA 

Nr. 162 din 28 iunie 2021 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr.  15247  din 22.06.2021 

  

  

  

 

REFERAT DE APROBARE 

  

  

cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul 

local al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără 

stăpăn  

  

            

  

Prin adresa nr. 10807/28.05.2021 Primăria municipiului Zimnicea solicită încheierea unui 

protocol de colaborare cu Primăria municipiului Alexandria, în vederea gestionării căinilor fără 

stăpân, urmare a bunei colaborări cu SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL, societate aflată în 

subordinea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

Prezentul proiect de hotărâre  are ca scop realizarea unui parteneriat între instituții pentru 

”gestionarea câinilor fără stăpân”  la nivelul municipiului Zimnicea: capturare, transport, 

întreținere și eutanasierea câinilor bolnavi și agresivi, identificați pe raza municipiului 

Zimnicea.  

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (c) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăşte, 

în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau 

din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5),  

art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 

modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre însoțit de întreagă documentație va 

fi prezentat spre dezbatere și aprobare  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

  

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăgușin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Birou Cancelarie, Sisteme de Management 

Nr. 15248 din 22.06.2021 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Privind: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local 

al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn  
  

 

Prin referatul de aprobare nr. 15247 din 22.06.2021, Primarul municipiului Alexandria, 

dl. Victor Drăgușin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea 

Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului 

Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn. 

    

 

Prin adresa nr. 10807/28.05.2021 Primăria municipiului Zimnicea solicită încheierea unui 

protocol de colaborare cu Primăria municipiului Alexandria, în vederea gestionării căinilor fără 

stăpân, urmare a bunei colaborări cu SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL, societate aflată în 

subordinea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

Prezentul proiect de hotărâre  are ca scop realizarea unui parteneriat între instituții pentru 

”gestionarea câinilor fără stăpân”  la nivelul municipiului Zimnicea: capturare, transport, 

întreținere și eutanasierea câinilor bolnavi și agresivi, identificați pe raza municipiului 

Zimnicea.  

  

 

         Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 
       -      Art. 129, alin. 9, lit. (c) din OUG 57/2019 -„Consiliul Local hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, 

precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune”; 

      -        Art.3, alin. (1) și alin. (4), art. 5, alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din OUG nr. 20/2021 privind 

modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG nr.1059/2013 

      -      Art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1)  art. 196, alin. (1), lit. “a”  din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României.  

 

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului 

de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT 

Zimmnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, proiect de hotărâre care împreună cu 

întreagă documentație va fi supus spre dezbaterea și aprobarea  Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 

  

  

ȘEF BIROU 

Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 

 


