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HOTĂRÂREA NR.47 
din 30.07.2014 

 
pentru  aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a 
păsărilor de curte în comuna Rîciu 

 
             Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30 iulie 2014, urmare 
a dispoziţiei de convocare nr. 256 din  25 iulie  2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu; 
             Văzând expunerea de motive nr. 2931 din 24.07.2014 a primarului comunei Rîciu şi raportul de specialitatea 
pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în 
comuna Rîciu; 
              Având în vedere prevederile OG nr.2/2001 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
               Ţinând cont de prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările 
ulterioare; 
               În conformitate cu prevederile OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân cu modificările şi completările ulterioare; 
               Având în vedere prevederile OUG 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, 
modificată; 
               În baza prevederilor Legii nr.2005/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ordinul nr.31/523/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 
nr.2005/2004; 
               Potrivit prevederilor OMS nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind 
mediul de viaţă a populaţiei; 
               În temeiul art.36 alin. (2) lit.c) coroborat cu alin. (6) lit.a) pct 3,7,9,11, art.45, art.49 şi art.115 alin.(1)  lit.b) 
alin.(3) şi alin.(6) din legea nr.215 /2001; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

               Art.1. Se aprobă Regulamentul privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din ărezenta hotărâre. 
               Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aducerea ei la cunostinţa publică. 
               Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Viceprimarul comunei Rîciu. 

   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
    Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

                Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
     Postului de Poliţie Rîciu; 
    Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea 

pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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