
 

ROMÂNIA 

JUDETUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 64 

privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân  

la nivelul Comunei Răducăneni, județul Iași 
 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 21 

decembrie 2016; 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 8120/RG/2016, al viceprimarului comunei prin care propune 

aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, la nivelul Comunei 

Răducăneni, județul Iași; 
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 8760/RG/2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 

Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 8698/RG/2016; 

- anunţul înregistrat sub numărul 8120/RG/2016 al secretarului Comunei Răducăneni prin care face publică 

intenţia Consiliului Local de a adopta un act administrativ cu caracter normativ în şedinţa ordinară din luna 

decembrie 2016, anunţ făcut în temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică;   

      În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.  

- art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;  

- art. 36, alin (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14. din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul: 

- art. 1, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;  
 - art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pe raza 
comunei Răducăneni, județul Iași. 

Art. 2 – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului numai către persoane juridice, asociații sau fundații 

care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. 
Art. 3 – Se aprobă Regulamentul de desfășurare a activității de gestionare a câinilor fără stăpân pe 

raza comunei Răducăneni, județul Iași, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă Planul de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Răducăneni, 
județul Iași, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, respectiv 
viceprimarul comunei Răducăneni. 

Art. 6 – Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei, autorităților și persoanelor 

interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Iași pentru controlul legalității.  
 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                       Consilier local,                                            

 

                        ARUȘTEI DUMITRU                                                                                     

                                                                                                                                                               Contrasemnează  

                                                                                                                                                               Secretar comună 

 

                                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu 14 voturi „pentru”,  fiind prezenți toți cei 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Lo cal a l Co mun ei 

Răducăneni.   


