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HOTĂRÂREA NR. 41 

Din data de 28 iulie 2022 

Privind numirea domnului Gurzău Vasile – angajat al S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. ca 

persoană împuternicită pentru capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al 

Comunei Boghiș și pentru emiterea deciziei de eutanasiere  

a câinilor nerevendicați sau neadoptați 

 
 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 28 iulie 2022  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 3020 din 30.06.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 3108 din 08.07.2022 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 3360 din 27.07.2022 al Comisiei de specialitate;  

- art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (4) și art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările 

ulterioare;   

-  art. 3 alin. (1) si (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

din 11.12.2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013; 

-  prevederile art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare     

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se desemnează domnul Gurzău Vasile – angajat al S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. 

ca persoană împuternicită pentru capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Comunei 

Boghiș și pentru emiterea deciziei de eutanasiere a câinilor nerevendicați sau neadoptați. 

 (2) La expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii nerevendicați sau neadoptați pot fi 

eutanasiați. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul Comunei 

Boghiş. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Viceprimarul Comunei Boghiș; 

- S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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