
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 153 din 27 mai 2021 privind aprobarea Protocolului de 
Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu 

Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 28632/23.11.2021 a Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialiate nr. 28633/23.11.2021 al Biroului Cancelarie, Sisteme de 

Management;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 

al municipiului Alexandria;
-adresa nr. 16623/04.11.2021a Primăriei municipiului Turnu Măgurele.
-prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative.
-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. I. Se modificică art. 3.2 al Anexei la HCL nr. 153 din 27 mai 2021 privind aprobarea 
Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria 
și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn și va avea următorul cuprins:

“Valoarea totală a protocolului este de 75.000 lei (63025,21 lei la care se adaugă 11.974,79 
lei TVA”

Art. II. Restul prevederilor din Anexa la HCL nr. 153 din 27 mai 2021 privind aprobarea 
Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria 
și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn rămân neschimbate.



Art. III. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Actul Adițional la
Protocolul de Colaborare.

Art. IV. 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 Turnu Măgurele pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Cobârlie Silvia    Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 320 din 24noiembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 28632/ 23.11.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 153 din 27 mai 2021 privind aprobarea 
Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului 
Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn.

Prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021, a fost aprobat Protocolul de Colaborare dintre 

UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în 

vederea gestionării câinilor fără stăpăn.

Prin adresa nr. 16623/04.11.2021 UAT Turnu Măgurele solicită modificarea valorii 

totale a protocolului de colaborare la suma de 75.000,00 lei valoare necesară, estimată, pentru 

asigurarea continuității serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul municipiului 

Turnu Măgurele.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară şi oportună, în conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun 

iniţierea unui proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 153 din 27 mai 

2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin 

Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea 

gestionării câinilor fără stăpăn.

Biroul Cancelarie, Sisteme de Management din cadrul Primăriei municipiului 

Alexandria va întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi 

prezentată Consiliului local al municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Birou Cancelarie, Sisteme de Management
NR.  28633/23.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 153 din 27 mai 2021 privind 
aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului 

Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn

Prin referatul de aprobare nr. 28632 din 23.11.2021, primarul municipiului Alexandria, dl. Victor 
Drăgușin, propune elaborarea de catre Birou Cancelarie, Sisteme de Management a unui proiect de 
hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la organizarea comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021, a fost aprobat Protocolul de Colaborare dintre UAT 
Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea 
gestionării câinilor fără stăpăn.

Prin adresa nr. 16623/04.11.2021 UAT Turnu Măgurele solicită modificarea valorii totale a 
protocolului de colaborare la suma de 75.000,00 lei, respectiv 30.000 lei valoarea inițială a protocolului 
și 45.000 lei, valoare necesară, estimată, pentru asigurarea continuității serviciilor de gestionare a 
câinilor fără stăpân la nivelul municipiului Turnu Măgurele, pentru perioada 04.11.2021-03.06.2021.

Deasemenea  SC Serviciul Sanita Veterinar SRL Alexandria, societate comercială aflată în 
subordinea Consiliului local al municipiului Alexandria a prestat pentru municipiul Turnu Măgurele în 
perioada 03.06.2021-01.11.2021, servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în valoare de 
29.576,90 lei (inclusiv TVA)

In aceast context se impune modificarea corespunzatoare a Anexei la HCL nr. 153 din 27 mai 
2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn.

La art. 59, alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative se prevede: “modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa 
a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formula”.

Ca urmare, s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 153 
din 27 mai 2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul 
local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, 
care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria.

ȘEF BIROU,
Plosceanu Cristian


