
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROIECT DE H O T A R A R E 
 
 

 Priveste : modificarea si completarea HCL nr. 118/31.05.2011 
privind aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul 
Alexandria . 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand 
in vedere : 
 -expunerea de motive nr. 2534 din 28.01.2013 a Primarului 
municipiului Alexandria; 
 - raportul de specialitate nr. 2535 din 28.01.2013 al Directiei 
Administratie Publica Locala; 
 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local al municipiului Alexandria; 
 - adresa nr. 1734/18.01.2013  a S.C. SERVICIUL SANITAR-
VETERINAR ALEXANDRIA S.R.L.; 
 - prevederile Legii nr. 391/2006 pentru modificarea OUG nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan; 
 - prevederile OUG nr. 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor 
periculosi, aprobata prin Legea nr. 60/2003; 
 - prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor; 
 - prevederile art.36, alin. (2), lit. „b” si alin. (6) lit. „a”, pct. 7 si 9 din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare;  
 - prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” 
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
 
 



H O T A R A S T E : 
 

 Art. I..-Se modifica  si se completeaza HCL nr. 118/31.05.2011 
privind aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul 
Alexandria , astfel: 
 - Art.151, punctul 1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 “ Art. 151. Restrictii privind detinerea animalelor: 

1) in apartamentele din imobilele cu mai multe locuinte pot fi detinuti 
maxim doi caini si doua pisici, ca animale de companie, cu acordul 
asociatiei de locatari/proprietari si acordul locatarilor limitrofi; “ 

             - La Art. 151, dupa punctul 1) se introduce un nou punct 11, cu 
urmatorul cuprins: 
 “ 11) in curti pot fi detinuti trei caini si trei pisici, ca animale de 
companie, sau mai multe, dar numai cu acordul vecinilor limitrofi;” 
             Art. II.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea 
legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, directiilor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si imputernicitilor Primarului 
municipiului Alexandria pentru constatarea contraventiilor si aplicarea 
sanctiunilor prevazute in HCL nr. 118/31.05.2011. 
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
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Nr.înreg. 2534/28.01.2013 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 118/2011 privind 

aprobarea Regulamentului de convieţuire socială în Municipiul Alexandria 
 
 
 

 
      Prin H.C.L. nr. 118/2011 s-a aprobat “Regulamentul de convieţuire 
socială în Municipiul Alexandria”, avându-se în vedere ideea promovării 
unor relaţii civilizate în viaţa de zi cu zi şi asigurarea unui climat de ordine şi 
linişte publică necesar desfăşurării în condiţii normale a activităţilor 
gospodăreşti, social culturale, economice, atât persoanelor fizice cât şi 
persoanelor juridice din comunitatea noastră. 
      Actul normative mai sus menţionat cuprinde reglementări referitoare la 
domenii de activitate precum păstrarea calităţii aerului, a calităţii apelor, 
protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, prevenirea poluării mediului, 
modalităţile de colectare, depozitare, transport şi prelucrarea deşeurilor, 
construcţii, deţinerea şi creşterea animalelor (animale de companie, animale 
de fermă), zgomotul şi vibraţiile în Municipiul Alexandria, transportul 
public de călători, traficul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai 
mare de 3,5 tone (traficul greu), apărarea împotriva incendiilor, activitatea 
asociaţiilor de proprietari. 
      De la punerea în aplicare a actului normativ local şi până în prezent, s-au 
înregistrat sugestii şi recomandări ale cetăţenilor referitoare la cap. IV al 
Regulamentului, respectiv, Reguli privind deţinerea şi creşterea animalelor 
în Municipiului Alexandria; cetăţenii au recomandat limitarea numărului de 
animale de companie (câini şi pisici) deţinute în gospodăriile personale, 
respectiv, maxim 2 câini şi 2 pisici în gospodăriile personale de la bloc şi 
maxim 3 câini şi 3 pisici în gospodăriile personale la casele cu curte, 
deoarece existenţa mai multor animale de companie deţinute, pot antrena 
efecte negative ca deranj prin zgomot, miros insuportabil, pericol de 
muşcături şi contactarea diverselor boli de către oameni. 



      În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare propun elaborarea de către Direcţia Administraţie 
Publică Locală a unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 118/2011 privind aprobarea Regulamentului de 
convieţuire socială în Municipiul Alexandria.   
      Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie vor fi supuse 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
VICTOR DRĂGUŞIN 
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 DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE  
          PUBLICĂ LOCALĂ 
 Nr. înreg. 2535/28.01.2013 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului de convieţuire socială 

în Municipiul Alexandria 
 
 

      În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, domnul primar Victor Drăguşin propune elaborarea de către 
Direcţia Administraţie Publică Locală a unui proiect de hotărâre referitor la 
modificările şi completările H.C.L. nr. 118/2011 privind aprobarea 
Regulamentului de convieţuire socială în Municipiul Alexandria. 
      Necesitatea şi oportunitatea proiectului  
      Regulamentul de convieţuire socială în Municipiul Alexandria a fost 
elaborat şi aprobat în vederea promovării unor relaţii civilizate în viaţa de zi 
cu zi şi pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică necesar 
desfăşurării în condiţii normale a activităţilor gospodăreşti, social-culturale 
şi economice atât a persoanelor fizice (cetăţeni minori şi majori) cât şi a 
persoanelor juridice din Municipiul Alexandria. 
      Modificarea şi completarea Regulamentului de convieţuire socială 
implică în concret art. 151 - “Restricţii privind deţinerea animalelor” -, 
având în vedere adresa nr. 6/18.01.2013 a SC “Serviciul Sanitar Veterinar” 
SRL Alexandria conform căreia suntem informaţi că acesta a înregistrat 
numeroase solicitări de la cetăţeni privind limitarea numărului de animale de 
companie (câini şi pisici) deţinute în gospodăriile personale. 
      SC “Serviciul Sanitar Veterinar” SRL Alexandria a constatat că 145 de 
gospodării personale deţin între 3 şi 15 câini, fapt ce produce un mare deranj 
prin zgomot, miros insuportabil şi pericol de muşcături care duce la 
contactarea unor boli grave pentru oameni. 
      Având în vedere sugestia cetăţenilor de a se limita numărul de animale 
de companie (câini şi pisici) deţinute în gospodăriile personale, considerăm 



că este necesar şi oportun ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii 
Consiliului Local Alexandria, cu modificările şi completările propuse. 
      Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, art. 58 
şi 59, art. 151, pct. 1 se modifică din : 
      “în apartamentele din imobilele cu mai multe locuinţe pot fi deţinuţi 
câini, ca animale de companie, cu acordul asociaţiei de locatari/proprietari şi 
acordul locatarilor limitrofi”,         în :  
      “în apartamentele din imobilele cu mai multe locuinţe pot fi deţinuţi 
maxim 2 câini şi 2 pisici ca animale de companie, cu acordul asociaţiei de 
locatari/proprietari şi acordul locatarilor limitrofi”. 
      De asemenea, art. 151, pct. 1 se completează cu pct. 1¹ astfel : 
      “în curţi pot fi deţinuţi maxim 3 câini şi 3 pisici, ca animale de 
companie, sau mai multe, dar numai cu acordul vecinilor limitrofi”.  
      Legalitatea proiectului : 
-prevederile Legii nr. 391/2006 pentru modificarea O.U.G. nr. 155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
-prevederile O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor 
periculoşi sau agresivi, aprobată prin Legea 60/2003; 
-prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; 
-prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă; 
-prevederile art. 36, alin. (2), lit. “b” şi alin. (6), lit. “a”, pct. 7 şi 9 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
      Considerăm că propunerea domnului primar este legală, necesară şi 
oportună, motiv pentru care se va elabora un proiect de hotărâre, care, 
împreună cu întreaga documentaţie vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
    
 
     

DIRECTOR EXECUTIV, 
RODICA BAICU 


