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- privind stabilirea modului de desfășurare a activității de gestionare a animalelor fără stăpân și a animalelor 

lăsate nesupravegheate pe domeniul public 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, referatul 

de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii zootehniei nr. 32/2019; 

Cunoscând prevederile Hotărârii nr. 44 din 25.03.2016 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea 
sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului și ale hotărârilor ulterioare de modificare și completare a acestui 
Regulament, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și lit. ,,d”, alin. (4), lit. ,,c” și alin. (7), lit. ,,s”  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Animalele domestice (cabaline și bovine) lăsate nesupravegheate pe domeniul public al Comunei Vama 
Buzăului vor fi duse în obor. 

Art.2: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului în a stabili, prin Dispoziție, spațiul unde va fi 
organizat oborul. 

Art.3: Stăpânii animelelor menționate la art. 1 sunt obligați ca în termen de 15 zile de la intrarea animalului în 
obor să se prezinte le sediul Primăriei comunei Vama Buzăului pentru achitarea unei taxe de obor în cuantum de 100 
lei/cap de animal/zi. 

Art.4: Dacă în termen de 15 zile de la data intrării în obor a animalului, stăpânul acestuia nu se prezintă la sediul 
Primăriei comunei Vama Buzăului pentru pentru achitarea taxei de obor și apoi să procedeze la preluarea animalului din 
obor, animalul în cauză va fi valorificat de către Comuna Vama Buzăului conform normelor legale în vigoare. 

Art.5: Pentru gestionarea câinilor fără stăpân Primăria comunei Vama Buzăului va contracta, atunci când situația 
o va cere, serviciile unei firme specializate.  

Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei Vama 
Buzăului. 
 Art.7: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Biroului buget-
contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Postului de Jandarmi Montan Vama Buzăului, Postului de 
Poliție Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ionel ZAHARIE                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                            Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


