
                                                                  ROMÂNIA 

 JUDEŢUL TELEORMAN 

                                                    MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

                                                       CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARIRE 
 

Priveşte: Aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar veterinare        

ce urmeaza a fi practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. 

Alexandria 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman intrunit in şedinţa 

ordinara, avind in vedere: 

-expunerea de motive nr.3425/14.02.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raport de specialitate nr.3426/14.02.2019 al Direcţiei Economice si Directiei Juridic 

Comercial ; 

- Adresa nr.2420/04.02.2019 a S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria: 
 

-  prevederile pct. 7 art.10 alin 3 si 4 din contractul de delegare a gestiunii inregistrat cu 

nr.29.957/95.10.2016; 

   -  prevederile  HG 1039/2013privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan cu 

modificările si completările ulterioare; 

   - prevederile OG nr.47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine 

animala ,cu modificarile si completarilor ulterioare ; 

     -prevederile OG nr.42/2004 privind organizarea activittii sanitar veterinare si pentru 

siguranta alimentelor ,cu modificarile si completarile ulterioare ;    

   - prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c" si alin. (5), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul art.45 alin. (1) si alin. (3) si al art. 15 alin. (1) lit. „b" din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale republicata, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aproba  preturile si tarifele aferente serviciilor sanitar veterinare ce vor fi  

practicate de S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria , conform anexei nr.1 si 2 

care fac parte integranta din prezenta hotarire. 

 

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarire va fi transmisa 

Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcţiei Economice ,Directiei Juridic Comercial ,Directiei Tehnic 

Investitii  si S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria, pentru cunostere si punere in 

aplicare . 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNEAZA, 

             CONSILIER,               SECRETAR, 
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