
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CORNU LUNCII 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fară stăpân al 

Comunei Cornu Luncii, Judeţul Suceava 

 

 

  Consiliul local Cornu Luncii, judeţul Suceava; 

            Având în vedere: 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 3757/20/2 din 17.03.2021; 

  - referatul de aprobare a primarului comunei Cornu Luncii nr.2225/25.03.2021  prin care 

propune aprobarea programului de gestionarea câinilor fără stăpân, al comunei Cornu Luncii, Judeţul 

Suceava; 

            - raportul de specialitate a domnului Danilevici Filip-Eugen consilier în cadrul serviciului de 

salubrizare, înregistrat sun nr. 2226/25.03.2021; 

  - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cornu Luncii, 

înregistrat sub nr. 2817/31.03.2021 

  În conformitate cu prevederile art. 1, art.2, art.11 şi art. 14, alin. 1 lit b) din OUG nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fară stăpân, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  În temeiul art. 196 alin (1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                                H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1 Se aprobă înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al 

comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava. 

  Art.2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului numai către persoane juridice, asociaţii sau 

fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. 

  Art.3 Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de gestionare a câinilor fară stăpân în 

comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

  Art.4 Se aprobă Planul de acţiune pentru gestionarea câinilor fară stăpân în comuna Cornu 

Luncii, judeţul Suceava, conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre. 

  Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul, respectiv 

viceprimarul comunei Cornu Luncii. 

  Art.6 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cornu Luncii şi prefectului judeţului 

Suceava. 

 

 

 

Președinte de ședință                                                                Contrasemnează 

 Mircea Acasandrei                                                            Secretarul general al comunei 
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