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ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 H O T A R A R E 

 

 Priveste : Modificarea anexei nr.1 si a anexei nr.2 la contractul de delegare a gestiunii catre SC 
Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria aprobat prin HCL nr. 87/12.04.2011.  

 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere : 

 - expunerea de motive nr. 33330 din 17.11. 2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

 - raportul de  specialitate nr.33331 din 17.11.2015 al Directiei Administratie Publica Locala; 

 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

 - nota de control a A.N.R.S.C NR.29881/16.10.2015; 

 - prevederile art.22 SI ART.23 DIN Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate 

publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 3, ali.1, lit.”m” din OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

            - prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

            - prevederile Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de 

salubrizare a localitatilor; 
 - prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

            - prevederile art.36, alin.(6), pct. »19 » din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 din 23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art. I.-Se modifica Capitolul III, alineatul “Obiectul de activitate” din Anexa nr.1 la contractul 

de delegare a gestiunii catre SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria aprobat prin HCL nr. 

87/12.04.2011 si va avea urmatorul cuprins: 

• ”   Obiectul de activitate: 

Obiectul principal de activitate: 

Cod CAEN – 7500 Activitati veterinare. 

In conditiile de exploatere a serviciului public de administrare a domeniului public si 

privat delegat, se urmareste: 

- ingrijirea si controlul sanatatii animalelor de ferma; 

- capturarea cainilor fara stapan de pe domeniul public si privat al municipiului 

Alexandria; 

- transportul cainilor comunitari in locatii special amenajate; 

- examinarea clinica a animalelor capturate; 
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- intretinerea in azil a cainilor capturati timp de 14 zile; 

- sterilizarea, deparazitarea si vaccinarea antirabica a cainilor revendicati sau adoptati; 

- efectuarea dezinfectiilor si dezinsectiilor in adapostul pentru caini comunitari; 

- ingrijirea si controlul sanatatii pentru animalele de companie; 

- patologie clinica si alte activitati de diagnosticare referitoare la animale; 

- activitati de ambulanta pentru animale; 

- colectarea cadavrelor animalelor de pe aria administrativ - teritoriala a localitatii si 

predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare; 

- alte activitati date prin lege sau stabilite prin hotarari ale consiliului local al 
municipiului Alexandria”. 

 Art.II.- Se modifica Art.7 din Anexa nr.2 la contractul de delegare a gestiunii catre SC 
Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria aprobat prin HCL nr. 87/12.04.2011 si va avea urmatorul 

cuprins: 

 “Art.7.Obiectul de activitate al SC Serviciul Sanitar - Veterinar SRL Alexandria, se realizeaza 

prin: 

- ingrijirea si controlul sanatatii animalelor de ferma; 

- capturarea cainilor fara stapan de pe domeniul public si privat al municipiului 

Alexandria; 

- transportul cainilor comunitari in locatii special amenajate; 

- examinarea clinica a animalelor capturate; 

- intretinerea in azil a cainilor capturati timp de 14 zile; 

- sterilizarea, deparazitarea si vaccinarea antirabica a cainilor revendicati sau adoptati; 

- efectuarea dezinfectiilor si dezinsectiilor in adapostul pentru caini comunitari; 

- ingrijirea si controlul sanatatii pentru animalele de companie; 

- patologie clinica si alte activitati de diagnosticare referitoare la animale; 

- activitati de ambulanta pentru animale; 
- colectarea cadavrelor animalelor de pe aria administrativ - teritoriala a localitatii si 

predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare; 

- alte activitati date prin lege sau stabilite prin hotarari ale consiliului local al 

municipiului Alexandria”. 

 Art. III.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului-Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 

Directiei Tehnic-Investitii si SC Serviciul Sanitar - Veterinar SRL Alexandria, pentru cunoastere si 

punere in aplicare. 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA: 

                           Consilier,                                                             SECRETAR, 
                                                                   

                     Talpiga Stelica                                                       Jr. Iulian Purcaru                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

Alexandria 

Nr. 360 din 25 Noiembrie 2015 
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