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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind  înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Valea 

Râmnicului, județul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

 referatul de aprobare al  Primarului  comunei Valea  Râmnicului  înregistrat  la nr. 9387 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare  al domnului  Dănulescu Cosmin-Ionuț – inspector înreg. la nr. 9388 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare  al  Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la nr. 9389 din 19.11.2021; 
 prevederile art.1 alin.4 lit. h, art. 29, art.33 alin.1, alin.2 lit.c și alin.3 din Legea nr.51/2006 - privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.1 din O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile 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; 
 prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  
 prevederile Ordinului nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

205/2004 privind protecţia animalelor; 
 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr. 17  din 13.04.2021 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 
 prevederile art.41, art.44 și art.46 din H.G. nr.50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu  modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.28 alin.4  din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile  art. 129  alin.2 lit.d, alin.6 lit.a și  alin. 7 lit.s din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ;  
 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aprobă Regulamentul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, conform anexei nr. 1.  
Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor 
fără stăpân al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, conform anexei nr. 2.  
Art.3. Se aprobă gestiunea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Valea Râmnicului, 
județul Buzău, prin modalitatea gestiunii delegate.  
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Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului public de  gestionare a câinilor fără 
stăpân al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, conform anexei nr. 3.  
Art.5. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, conform anexei nr. 4. 
Art.6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.7.Primarul comunei Valea Râmnicului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.8.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
                    19.11.2021                                                                         VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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