
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

      HOTĂRÂREA NR. 699 
privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din 
municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.467/2013 
             
 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 

Având în vedere raportul nr.174211/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj 
din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.467/2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.279, 281, 282, 283 şi 288/2013;  
 În conformitate cu prevederile art.8, alin.1 din Legea nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008 şi art.3, alin.1, lit.m din Ordonanţa 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; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborate cu alin.6, lit. a, pct.19, art.45, alin.1 şi 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din 

municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.467/2013, după cum urmează: 
a) Art.43 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 

„alin.2. Taxa stabilită la alin.1 este o taxă locală”. 
b) Art.44 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 

„alin.2. Taxa stabilită la alin.1 este o taxă locală”. 
c) Art.50, lit.a va avea următorul conţinut: 

„lit.a - deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui număr 
mai mare de 2 câini, peste vârsta de 6 luni, se va face cu plata unei taxe, în 
cuantum de 500 lei/an/câine, excepţie făcând canisele înregistrate oficial la 
Asociaţia Chinologică Română, aceasta fiind o taxă locală.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi Direcţia Impozite şi Taxe  vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
        Nicuşor COTESCU  Nicoleta MIULESCU 



 
 

 


