
1 

 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

PRIMAR 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumelor necesare de la bugetul local in vederea 

incheierii unui contract cu societatea Urbis Serv S.R.L. Buzau pentru 
prestarea de servicii pentru gestionarea cainilor fara stapan 

 
 Primarul comunei Năeni, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 129, alin. 2 lit.(d) si alin. 7 pct. (f) din O.U.G. nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ;; 

- prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 
2020; 

- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), 
art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul 
administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 (1) Se aproba incheierea unui contract de prestari servicii cu 

societatea Urbis Serv S.R.L. Buzau pentru serviciul de gestionare a cainilor fara 
stapan. 

(2) Se aproba alocarea de la bugetul local a sumelor necesare incheierii 
contractului, conform tarifelor practicate de catre aceasta societate, tarife 
prezentate in anexa nr. 1 aferenta acestui proiect de hotarare.  
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Art.2  Se imputerniceste primarul comunei Naeni sa reprezinte Unitatea 
Administrativ Teritoriala Naeni in relatia cu Autoritatea si va desemna o 
persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului sa participe la 
activitatea de capturare a cainilor fara stapan si sa confirme documentele 
prestatorului. Deasemnea, primarul comunei va incheia un contract cu un 
medic veterinar de libera practica, precum si cu o societate specializata care 
va executa incinerarea si neutralizarea deseurilor de origine animala 
rezultate. 

 
Art.3 Secretarul general al comunei va publica prezentul proiect de 

hotărâre pe site-ul www.primarianaeni.ro si il va pune la dispozitie 
consilierilor locali pentru avizare.  

 

NĂENI, 23 iunie 2020 
 

 
  PRIMAR, 

      Ing. BURDUCEA PETRE PETRINI 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 
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