
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                      
 
                                        HOT RÂRE 

    privind încredin area, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru  

       gestionarea câinilor f r  st pân de pe domeniul public al  U.A.T.C.  

                                       Gura Vitioarei 

 
          Având în vedere prevederile art. 7 alin (5) din legea nr.98/2016 privind 
achizi iile publice, cu modificările şi completările ulterioare,     
          inând cont de prevederile O.U.G nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările si completările 
ulterioare , precum si de prevederile art.1- art.3, art.8- art.14 din Normele 
metodologice de aplicare a O.U.G.nr.155/2001, aprobate prin H.G.R.nr.1059/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare,     
         inând cont de prevederile legii nr.205/2004 privind protec ia animalelor, 
republicată ,  
         Văzând nota de fundamentare a viceprimarului, precum şi raportul 
secretarului unită ii administrativ-teritoriale, 
         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ 
teritoriale , precum şi de avizul favorabil al comisiei juridică, administrativă, 
protec ie socială si rela ii cu cetă enii , 
         În temeiul prevederilor art.36 alin 1, art.45 alin.1 şi alin.6, art.115 alin.1 lit.b, 
alin.3, alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administra iei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei, jude ul Prahova, 
 
                                    HOT R ŞTE: 
 
ART. 1- Se aprobă încredin area, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru  
gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei. 
ART.2 - Se aprobă caietul de sarcini privind încredin area , prin concesiune, a 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân , constând în 



contractarea serviciilor de capturare, transport şi gestionare a câinilor fără stăpân 
de pe domeniul public al comunei Gura Vitioarei. 
ART. 3- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către viceprimar. 
ART.4- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica Institutiei 
prefectului - judetul Prahova , viceprimarului comunei si compartimentului 
investi ii si achizi ii publice din aparatul de specialitate al primarului , prin grija 
secretarului unită ii administrativ- teritoriale Gura Vitioarei. 
        
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDIN                         CONTRASEMNEAZ  

  SOARE GHEORGHE CRISTINEL                 SECRETAR U.A.T.C  

                                                             JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA     

 
 
 
  
 
 
                                                                                                
Gura Vitioarei, 30.05.2018 

Nr.23 

 
 


