
ROMANIA                                                                                                                            
JUDETUL BACĂU 
COMUNA COLONEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea "Regulamentului de înfiin țare a stănilor de oi sau a cirezilor de 

animale" în comuna Colonești judetul Bacău 
 
Consiliul Local Colonești intrunit in şedinţa ordinara azi 31.01.2014; 
Avănd în vedere: 
Raportul de specialitate nr.251 din 21.01.2014 privind Regulamentului de înființare a stănilor 
de oi sau a cirezilor de animale în comuna Colonești judetul Bacău; 
Nota de fundamnetare nr.252 din 21.01.2014 privind Regulamentului de înființare a stănilor 
de oi sau a cirezilor de animale în comuna Colonești judetul Bacău; 
Proiectul de hotărăre nr.253 din 21.01.2014 privind Regulamentului de înființare a stănilor de 
oi sau a cirezilor de animale în comuna Colonești judetul Bacău; 

       În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare  
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.16 din 16 martie 2010 privind modificarea şi completarea 
Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare / autorizare sanitar-veterinară a 
unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din 
domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi 
neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a 
produselor procesate;  
In temeiul prevederilor, art.36 alin.(2) lit.c) alin.(5) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.14 coroborat cu 
art.45 alin (1), art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice 
locale, republicata cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local Colonești; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aproba ,,Regulamentul de înființare a stănilor de oi sau a cirezilor de animale" în 
comuna Colonești judetul Bacău conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 
Art. 2 . Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, Primarului 
Comunei Colonești judetul Bacău, se va aduce la cunostinta publica prin afisare. 
 
                    Președinte de sedinţă,                                                         Contrasemnează, 
                         Dănăilă Corneliu                                                                   Secretar,  
                                                                                                                    Brandiu Ionel 
 
 
Nr.4 din 31.01.2014 
 
 

 
Adoptata cu ..... voturi “pentru”,..... “impotriva”, .......”abtineri” 
Au fost prezenti......consilieri din cei 11 aleși  
 


