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Către,
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Primarul orașului Huedin, Dr. Mircea Moroșan în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere referatul nr. 3707/12.05.2020 înaintat de cons.juridic Potra Mihaela - Anca din 

cadrul Primăriei Huedin, prin care propune aprobarea Regulamentului privind gestionarea populației 

canine de pe teritoriul orașului Huedin.

Deținerea animalelor domestice (câini) în orașul Huedin se face cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. Pentru a răspunde necesității de educare a cetățenilor cu privire la conviețuirea om-animal, 

dintr-o perspectivă de informare și prezentare a principiilor necesare a fi respectate de către deținătorii de 

câini, astfel încât posibilitatea de a circula pe domeniul public și privat al orașului Huedin, de a fi deținuți 

în proprietate privată, să nu contravină dreptului celorlalți cetățeni la siguranță publică, să nu constituie un 

obstacol pentru asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul orașului, respectiv pentru 

respectarea normelor generale de igienă, s-a luat inițiativa asupra redactării proiectului de act normativ.

Luând în considerare prevederile OUG nr. 155/200lprivind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân - cu modificările și completările ulterioare, nr.205/2004 - privind protecția animalelor, 

cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, OUG. 

Nr. 55/2002, privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, art. 139, alin.l,, art. 196, alin. 

1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Depun prezentul

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aproba Regulamentul privind gestionarea populației canine de pe teritoriul orașului 

Huedin, conform anexei la prezentul proiect de hotarare.

Avizat Secretar General al UAT Huedin, 
Dan COZEA
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre nr. 3945/22.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

populației canine de pe teritoriul orașului Huedin.

Având în vedere referatul nr. 3707/12.05.2020 înaintat de cons.juridic Potra Mihaela - Anca din 

cadrul Primăriei Huedin, prin care propune aprobarea Regulamentului privind gestionarea populației canine 

de pe teritoriul orașului Huedin.

Deținerea animalelor domestice (câini) în orașul Huedin se face cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. Pentru a răspunde necesității de educare a cetățenilor cu privire la conviețuirea om-animal, dintr-o 

perspectivă de informare și prezentare a principiilor necesare a fi respectate de către deținătorii de câini, 

astfel încât posibilitatea de a circula pe domeniul public și privat al orașului Huedin, de a fi deținuți în 

proprietate privată, să nu contravină dreptului celorlalți cetățeni la siguranță publică, să nu constituie un 

obstacol pentru asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul orașului, respectiv pentru respectarea 

normelor generale de igienă, s-a luat inițiativa asupra redactării proiectului de act normativ.

Luând în considerare prevederile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân - cu modificările și completările ulterioare, nr.205/2004 - privind protecția animalelor, cu 

modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, OUG. Nr. 

55/2002, privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, art. 139, alin.l,, art. 196, alin. 1, Iit.a 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dr. Mircea MOROȘAN
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