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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..113311//2233..0044..22000088    pprriivviinndd  

ccoonnssttaattaarreeaa  şşii  ssaannccţţiioonnaarreeaa  uunnoorr  ffaappttee  ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee  ssăăvvâârrşşiittee  ddee  ccăăttrree  ppeerrssooaanneellee  ffiizziiccee  şşii  
jjuurriiddiiccee  llaa  rreeggiimmuull  pprrootteeccţţiieeii  aanniimmaalleelloorr  şşii  ppăăssăărriilloorr,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  
 
 
  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului 
Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor Legii nr.155/2010 – legea Poliţiei Locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În baza prevederilor Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.137/06.09.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.131/14.07.2008  privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de 
către persoanele fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor; 
 În temeiul prevederilor art.45, alin(1), art.80, art.81, alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Art.2, lit.a) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/23.04.2008 
privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de către persoanele 
fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor, cu modificările și completările 
ulterioare, se completează, după cum urmează: 
  

a) Faptele săvârşite la art.1, lit. a), lit. b), lit d), lit. g) şi lit. k) se sancţionează cu 
amendă de la 300 lei la 1000 lei; 
 



Art.2. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.131/28.04.2008 rămân neschimbate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă 
formă de publicitate. 

Art.4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/23.04.2008 privind constatarea 
şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de către persoanele fizice şi juridice la 
regimul protecţiei animalelor şi păsărilor, cu modificările și completările ulterioare se va 
republica. 

Art.5. Primarul Sectorului1, Poliţia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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