ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 47 / 2013

Privind aprobarea modificării și completării HCL nr 59/2012 privind
aprobarea Planului de gospodărire al comunei Valea Crişului
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2013,
Având în vedere rapoartele de avizare a Comisiei de specialitate, a compartimentului
de contabilitate şi avizul secretarului comunei Valea Crişului,
În baza art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale aprobată prin Legea nr.515/2002, art. 2 alin.2 din Ordonanţa
Guvernului nr.2/2001 aprobată prin Legea nr.188/2002
Având în vedere prevederile:
- O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr 180/2002
-O.U.G. nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, modificată și completată ulterior prin Legea nr 258/2013
-art 59 și art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică
În temeiul art. 36 alin.2 lit d), alin 6 şi a art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
ART. 1 Art. 17 alin (1) din Planul de gospodărire al comunei Valea Cri șului - Anexă
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr. 59/2012, se modifică după cum
urmează:
” Pe teritoriul administrativ al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna circulaţia
şi/sau păşunatul animalelor nesupravegheate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională, după cum urmează:
- câini ……………. 50 lei/cap animal
- ovine…………….10 lei/cap animal
- porcine…………150 lei/cap animal

-

cabaline………..700 lei/cap animal
bovine………….500 lei/cap animal ”

ART. 2 Art. 18 alin (1) din Planul de gospodărire al comunei Valea Cri șului - Anexă
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr. 59/2012, se modifică după cum
urmează:
” (1) Procesul verbal de contravenţie va fi întocmit de func ționarul public cu atribu ții de
colectare a taxelor și impozitelor locale din cadrul Compartimentului financiar -contabil,
impozite şi taxe, având la bază constatările eventualei pagube pricinuite şi valoarea
despăgubirilor, stabilite de către o comisie compusă din 5 membri, pe bază de proces
verbal, după cum urmează:
1. Karácsony László – viceprimarul comunei Valea Crișului
2. Balogh Lajos Robert – consilier local
3. Vancea Lajos - consilier local
4. Szilágyi Zsolt – consilier în cadrul Cmpartimentului de urbanism
5. Iancu Corvin – Şeful Postului de Poliţie Valea Crişului”
ART. 3 Art. 19 din Planul de gospodărire al comunei Valea Crișului - Anexă la
Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr. 59/2012, se completează cu un
nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins :
” Gestionarea ”câinilor fără stăpân”- orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul
public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului
sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei
identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - se va face
potrivit dispozițiilor O.U.G. nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, modificată și completată ulterior prin Legea nr 258/2013.
ART. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 29.10.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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