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HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de funcționare a Serviciului Gestionare
Câini Fără Stăpân al orașului Balș, județul Olt, aprobat prin H.C.L. Balș
nr.76/26.10.2017

Consiliul Local al Orașului Balş întrunit în ședință ordinară în data de
30.09.2022 prin Dispoziţia Primarului Orașului Balş nr. 821/26.09.2022, legal
constituit

Având în vedere:
-proiectul de hotărâre inițiat de Primarul oraşului Balş- nr.134/27.09.2022;
-referatul de aprobare al Primarului oraşului Balş nr. 23624/27.09.2022;
-raportul compartimentului de specialitate nr.23626/27.09.2022;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Balş;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.059/2013 ( prin care a fost modificat art. 3, alin (1) );
-dispozițiile art. 51 din Regulamentul de funcţionare a Serviciului Gestionare câini fără stăpân
al oraşului Balş, judeţul Olt, aprobat prin HCL Balş nr.76/26.10.2017;
-prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare
a câinilor fără stăpân;
-prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s) din Ordonanţa de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.3 alin. 2, art.42 alin. 4, art,43 alin 4, art.80,81,82 şi 83 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administrația
publică,republicată;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1.Art.12 din H.C.L. nr. 76/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Serviciului Gestionare Câini Fără Stăpân al oraşului Balş, județul Olt, se modifică
şi va avea următorul cuprins:



„ Art.12. Serviciul Gestionare Câini Fără Stăpân poate încheia protocoale de
colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, precum şi cu orice
altă unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Olt „cu aprobarea Consiliului Local
al orașului Balş .".
Art.2, Celelalte articole ale H.C.L. nr. 76/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Serviciului Gestionare Câini Fără Stăpân al oraşului Balş, judeţul
Olt,rămân în vigoare şi nemodificate.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al oraşului , în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Balş ,
serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş,pentru ducere la îndeplinire , Instituţiei
Prefectului-Judeţul Olt si se aduce la cunostinta publică prin depunere la Monitorul oficial al
oraşului Balş, în format electronic, la pagina de internet www.primariabals.eu , în subeticheta
" Hotărârile autorităţii deliberative".

Contrasemnează,
Secretap general
Dică Liliana 7

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Costache Mirela
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