
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 89/2015 

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a activității de gestionare a câinilor fără 
stăpân al municipiului Târgu Secuiesc și a documentației de atribuire şi aprobarea caietului de 

sarcini a concesionării  
  

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului privind aprobarea 

concesionarii prin licitatie publica a activitatii de gestionare a cainilor fara stăpân al municipiului 
Târgu Secuiesc, a documentatiei de atribuire şi aprobarea caietul de sarcini a concesiunii, 

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile OUG nr. 155/201.11.2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fara stapan; Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan; HG nr. 1059/2013 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi 9, art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 
Art. 1. – Aprobă concesionarea  prin licitaţie publică a serviciului pentru gestionarea câinilor 

fără stăpăn al municipiului Targu Secuiesc şi a documentaţiei de atribuire, conform anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Aprobă caietul de sarcini privind concesionarea serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 
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