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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea 
,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia  animalelor domestice şi de companie  pe 

raza Municipiului Săcele” 
 
      Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2016, 

Analizând  necesitatea completării Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 
privind aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea și circulația animalelor domestice și de 
companie pe raza Municipiului Săcele’’, în vederea asigurării unei bune gestionări  a situațiilor mai sus 
exemplificate și ralierii la prevederile legale în vigoare; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 2702/21.01.2016 al Compartimentului Administrativ şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 25/25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind 
deținerea, creșterea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza Municipiului Săcele”, astfel cum 
a fost modificată prin H.C.L.  nr.163/17.12.2015; ale H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân si ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit. d),  alin.(6) lit. a)  pct.16, al art. 45 alin. (1), al art.61 alin.2 si al 
art.115 alin (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art.1. Se completează art. 17, pct. 3 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 
privind aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea și circulația animalelor domestice și de 
companie pe raza Municipiului Săcele’’, care va avea următorul cuprins: 

             „Art. 17. Următoarele fapte constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: 

3) Cu amendă de la 300-500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 2 pct. 3; art. 3 pct. 12; art. 4 pct. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; art. 13; art. 15 și art. 16.” 
        Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 25/25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind 
deținerea, creșterea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza Municipiului Săcele”, astfel cum 
a fost modificată prin H.C.L.  nr.163/17.12.2015,  rămân neschimbate. 
       Art. 3.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  19  voturi pentru,   - împotrivă,  -  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Compartimentul  Administrativ 
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