
                                                       

                                                                     

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 14 

din 28 ianuarie 2021 

 

 
 

privind reînnoirea protocolului de colaborare cu TASSO Germania, în vederea sprijinirii 

activității Formației de Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj,  

din cadrul Serviciul Public Administrația Domeniului Public 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 72.097/8230 din 04.12.2020 inițiat de Primar prin Serviciul 

Public Administrația Domeniului Public – Formația Gestionare Câini fără Stăpân și Ecarisaj 

privind reînnoirea protocolului de colaborare cu ONG Germania; 

b) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș; 

c) Luând în considerare amendamentul formulat în Plenul ședinței Consiliului local. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

 Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, 

 Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. „d“ și „e“, alin. (8), lit. „s“, alin. 

(9), lit. „a“, art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. „f“, art. 196, alin. (1), lit. „a“ și ale art. 243, alin. (1), 

lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

H o t ă r ă ș t e : 
 

Art. 1. Se aprobă protocolul de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și TASSO 

Germania în vederea adoptării de către TASSO Germania a câinilor fără stăpân aflați în 

adăpostul municipalității conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Protocolul aprobat la articolul 1 al prezentei se încheie pe o perioadă de 4 ani. 

 



Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public –Formația 

Gestionare Câini fără Stăpân și Ecarisaj. 

 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public – Formația Gestionare Câini fără 

Stăpân și Ecarisaj. 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


