
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           
      HOTĂRÂREA NR.322 

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.467/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de 

ecarisaj din municipiul Craiova 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.08.2017; 
           Având în vedere raportul nr.112197/2017 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.467/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de 
ecarisaj din municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată şi completată,  Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, modificată şi completată, aprobată prin Legea nr.3/2003, 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi Ordinului nr.1/2014 
al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru 
aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân; 

 În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.l. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.467/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de 
ecarisaj din municipiul Craiova. 

    Art.2.Se aprobă încetarea pct.30 din anexa nr.3 – Taxe speciale la Hotărârea Consiliului 
Local nr.170/2016 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2017. 

    Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 şi nr.319/2009. 

      Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia  Impozite şi Taxe 
şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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