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ROMÂNIA

JUDEŢUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL GHIOROIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  Regulamentului de desfășurare a activității Serviciului pentru gestionarea câinilor  

comunitari.

prevederile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor comunitari, aprobat prin 
Legea nr. 227/2002, modificat prin  Legea  nr. 391/2006 și prin Legea   nr. 258/2013 și normele de aplicare a 

acesteia aprobate și emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

prevederile Legi nr. 52/2003 lege privind transparența decizională în administrația publică; 

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

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin.(1)  și  art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei  

publice locale republicată  cu modificarile și completarile ultetioare,

DECIDE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a activității Serviciului pentru gestionarea câinilor  comunitari;  

Art.2. Se aproba Planul de acțiune  pentru gestionarea câinilor  comunitari din comuna Ghioroiu;

Art.3. (1)Serviciul public pentru gestionarea câinilor  comunitari se desfășoara sub autoritatea Consiliului Local 
Ghioroiu care controleaza gestionarea serviciului, urmărește realizarea strategiilor   în domeniul serbiciului public 

de gestionare a câinilor comunitari; 
(2)Atribuțiile privind gestionarea câinilor comunitari revin serviciului  pentru gestionarea câinilor , serviciu 

fără personalitate juridica inființat în cadrul Biroului de Gospodărire comunală;  

Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentului proiect de hotărâre  se însarcinează  domnul primar împreuna cu 

aparatul de specialitate al primarului comunei Ulmeni

Președinte de ședință: 

Consilier,

Contrasemneaza:

Secretar comună, 



PLAN  DE  ACȚIUNE

Planul de acțiune prin care am încercat să convingem

Primăria să adopte soluția noastră cuprinde mai multe etape:

-Sensibilizarea cetățenilor prin organizarea unei campanii unde

vom împărți pliante realizate de elevii clasei a VII-a, povestindu-le

trecătorilor despre soluția pe care o propunem noi.

- Crearea unor afișe care prezintă problema aleasă și afișarea lor

în locurile cele mai frecventate de cetățeni: Primărie, Dispensarul

uman, Școală, Oficiul Poștal.

-Organizarea unei activități de conștientizare de tip dezatere,

unde vom discuta problema, prezentând cauzele care au dus la

existența ei, consecințele dar și modalitățile prin care autoritățile

pot rezolva această problemă, cu sprijinul cetățenilor.














