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CONSILIUL LOCAL 

 
 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 adulte de companie, cu  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 adulte 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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