
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL 

-HOTARARE- 

Privind alocarea de fonduri necesare , din bugetul local , pentru contractarea unei firme 

de ecarisaj , pentru strangerea cainilor fara stapan de pe raza comunei Costestii din Vale 

  

     Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judet Dambovita , intrunit in sedinta 

extraordinara in data de 20.01.2022 ; 

     Avand in vedere : 

     Prevederile OUG nr. 155/2001 , privind aprobarea programului de gestionare a 

cainilor fara stapan ; 

     Prevederile HG nr. 1059/2013 , de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a 

OUG nr. 155/2001; 

     Prevederile Legii nr. 205/2004 , privind protectia animalelor . 

     Ordinul nr. 31/2008 , de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

205/2004  ; 

        Rapoartele de avizare favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local . 

     In temeiul prevederilor art. 129 , art. 196 , alin.(1) lit. a) si art. 197 , din OUG nr.  

57/2019 , privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare . 

        

-HOTARASTE- 

 

     Art.1 – (1) Se aproba alocarea de fonduri necesare , din bugetul local , pentru 

contractarea unei firme de ecarisaj , pentru strangerea cainilor fara stapan de pe raza 

comunei Costestii din Vale . 

(2) Fondurile necesare , pentru contractarea unei firme de ecarisaj , pentru strangerea 

cainilor fara stapan de pe raza comunei Costestii din Vale , vor fi prevazute in bugetul 

local pentru anul 2022 , in baza ofertelor prezentate de catre firmele de ecarisaj . 

Art. 2 – Primarul comunei impreuna cu Compartimentul Financiar-Cntabilitate vor duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

     Art.4. - Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului general al UAT 

Costestii din Vale primarului comunei Costestii din Vale , precum si Institutiei 

Prefectului – Judetul Dambovita . 
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