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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aa  BBiirroouulluuii  ppeennttrruu  

ggeessttiioonnaarreeaa  ccââiinniilloorr  ffăărrăă  ssttăăppâânn  ccoonnssttiittuuiitt  îînn  ccaaddrruull  SSeerrvviicciiuulluuii  PPoolliiţţiiaa  AAnniimmaalleelloorr  
 
 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 
Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  
nr. 155/2001, aprobată prin Legea nr. 258/2013,  privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân;  

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  (1). Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliţia Animalelor din Poliţia Locală 
Sector 1, conform anexei nr.1 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2).  Se aprobă anexele 1-3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliţia Animalelor din Poliţia 
Locală Sector 1. 

Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţa publică prin afişare sau prin orice altă formă 
de publicitate. 



Art.3 Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 
data de 16.04.2014. 
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