
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

          PROIECT   
      HOTĂRÂREA NR._____ 

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. 

  
     INIŢIATOR,  AVIZAT, 
        PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

         Mihail GENOIU   Ovidiu MISCHIANU 



                                

                                                                                                    
                                                                                                               
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 

Nr.112197/17.08.2017 

                                                                                                          
 
 
                                                                                                             Se aprobă 

                                                                                                   PRIMAR 

                                                                                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 
 
 
 

 Prin H.C.L. nr.467/2013, s-a aprobat Regulamentul privind desfășurarea activității 
de ecarisaj din Municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Ca și temei legal pentru aprobarea acestui regulament s-au avut în vedere 
prevederile Legii 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile O.G. 71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniul public şi privat de interes 
local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Ulterior adoptării hotărârii de consiliu adoptată mai sus, au apărut o serie de 
modificări și completări legislative aplicabile activității de ecarisaj, respectiv: Legea 
258/2013 de modificare şi completare a O.U.G. 155/2001, privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân şi care a intrat în vigoare la data de 29.09. 2013, H.G. 
nr. 1059/2013, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. 
nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, norme 
care au intrat în vigoare la data de 23.12.2013, şi Ordinul nr.1/2014 al Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru aprobarea Normelor 
privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, intrat în vigoare la data de 
15.01.2014. 
 Pe cale de consecință, în vederea asanării legislației active prin H.C.L. nr. 
108/27.02.2014 s-a aprobat un nou Regulamentul referitor la desfășurarea activității de 
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gestionare a câinilor cu și fără stăpân în Municipiul Craiova, prevăzut în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Pentru a evita situația de contradictorialitate generată de existența simultană a 
două hotărâri de Consiliu Local care reglementează primar același domeniu, se impune 
încetarea efectelor H.C.L. nr.467/2013.  
 In ce priveste incetarea efectelor juridice, actele administrative produc efecte 
juridice, pana in momentul scoaterii lor din vigoare, care de regula se face de organul 
emitent, de autoritatea ierarhic superioara sau de instantele judecatoresti. 
 Incetarea efectelor juridice reprezinta pierderea caracterului obligatoriu al actelor 
juridice prin desfiintarea raporturilor generate de ele, respectiv stingerea drepturilor si a 
obligatiilor. Incetarea efectelor juridice ale actelor de drept administrativ poate avea loc 
prin doua modalitati principale si anume producerea unui fapt material-juridic, caruia 
legea ii atribuie acest efect si, respectiv, interventia unui alt act juridic contrar primului si 
care are ca scop suprimarea efectelor juridice ale actului anterior.  
 Fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
-încetarea în totalitate a efectelor H.C.L. nr.467/2013 
-încetarea efectelor punctului 30 din Anexa nr.3 la H.C.L. nr.170/2016 – Taxe Speciale, 
privind taxele si impozitele locale. 
-modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.417/2011 și H.C.L. nr.319/2009 
  
 
 
 

 

  DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                               DIRECTOR EXECUTIV
   
                      Alin GLĂVAN                                                                Delia CIUCĂ                                                                                                                                             
 
 
           Vizat de legalitate,                                                                          Întocmit, 
            Nicoleta Bedelici                                                                Mariana Neagoe Curelaru 
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