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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.14/2021 

cu privire la  completarea și modificarea hotărârii nr.36/2020 cu privire la delegarea gestiunii activității 
de gestionare a câinilor fără  stăpân din comuna Zăbala 

 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 

martie 2021, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2205/26.03.2021 întocmit şi ini ţiat de D - nul primar și 

Raportul de specialitate nr.2206/26.03.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.2298/30.03.2021;  
 Având în vedere Legea nr.100/2016 privind privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii cu modificările și completările ulterioare. 
           Având în vedere H.G. nr. 867/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 
           Art. 1, art. 2, art. 11 și art.14 din O.U.G.privind aprobarea programului de gestiobnare a câinilor 
fără stăpân , coroborat cu prevederile Legii nr. 258/2013 pentry modificarea și completarea O.U.G. nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 
 În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit. d şi alin. (7) lit. n  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;   

În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) şi art. 196 alin (1) lit. a din din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;   

 
HOTĂRĂŞTE 

 Art.1 .Se modifică Anexa nr.4 care face parte din prezenta hotărâre, menționat în articolul 6 din 
H.C.L. nr.36/2020 cu privire la delegarea gestiunii activității de gestionare a câinilor fără  stăpân din 
comuna Zăbala. 
 Art. 2. Toate celelalte prevederi ale HCL nr.36/2020 cu privire la delegarea gestiunii activității de 
gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Zăbala, rămân valabile și neschimbate. 
 Art. 3 . Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 
Zăbala. 

  
 
 Zăbala, la 30 martie 2021 

              
 
              Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


