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HOTARARE Nr. 27 din data de 22 Aprilie 2021 

cu privire la aprobarea regulamentului de  gestionare a câinilor cu stăpân şi 

fără stăpân de pe raza  comunei Bucovat, judetul Timis  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOVAT 

Avand in vedere: 

 Raportul intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bucovat, judeţul Timis inregistrat cu nr. 9063/14.04.2021; 

Referat de aprobare 9064/14.04.2021; 

 Proiectul de hotarare nr. 26/13.04.2021 

  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucovat , prin care se propune 

admiterea proiectului de hotărâre; 

 În conformitate cu: 

 Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

 H.G. nr. 20/27.01.2021 de modificare si completare a Normelor metodologice de aplicare a 

OUG nr. 155/2001privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata 

prin HG nr. 1.059/2013; 

 Normele de aplicare aprobate prin H.G. 1059/2013; 

 Legea nr.205/26.05.2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Tinand cont de sesizarile inregistrate la Primaria Bucovat privind numarul mare de caini fara 

stapan, precum si cainii cu stapan lasati liberi pe domeniul public al comunei noastre;  

 În temeiul art. 196 alin. (1), lit a), Consiliul Local al Comunei Bucovat 

 

H O T Ă R ASTE 

Art.1. Se aproba regulamentul pentru gestionarea câinilor cu stăpân şi fără stăpân din Comuna 

Bucovat , Anexa  1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. 1)Se aproba incheierea unui contractului de prestari servicii cu o societate 

private/asociatie in vederea prinderii, transportului, adapostirii, asigurarea hranei si efectuarea 

tratamentelor necesare, a cainilor fara stapan .  

2) Societatea care se va ocupa de gestionarea cainilor fara stapan, va lua la cunostinta si va  

respecta dispozitiile Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân şi fără stăpân din 

Comuna Bucovat. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Timis; 

- Primarului Comunei Bucovat; 

- Cetatenilor comunei Bucovat 

- Prin afisare pe site-ul www.comunabucovat.ro 

 

 

 

Presedinte de sedinta         Contrasemneaza 

Bilc Calin-Dan                                           Secretar general UAT 

                        Gligor Meda 

 

 

 

 

Vot deschis ; Numar consilieri in functie 11 ; prezenti 11; Voturi pentru 11; Voturi 

impotriva 0; Abtineri 0 . 
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