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HOTĂRÂREA NR. 9 

Din 19 februarie 2016 
 

pentru modificarea art.1 din HCL nr.35/26.06.2013  privind aprobarea masurilor necesare 

pentru desfasurarea activitatilor de neutralizare a deseurilor de origine animal  

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 19 februarie 

2016, 

       Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 980/15.02.2016 intocmit de primarul orasului 

Ungheni si Raportul de specialitate nr. 981/15.02.2016 intocmit de Compartimentul Protectia 

mediului si spatii verzi din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

 Vazand Dispozitia primarului orasului Ungheni nr.743/28.07.2014 prin care raportul de 

serviciu al d-nei Culcear Simona a incetat in data de 01.08.2014 si Dispozitia nr.533/26.06.2015 

privind angajarea in functia de consilier in cadrul Compartimentului Protectia mediului si spatii 

verzi a d-soarei Oltean Raluca Oana incepand cu data de 01.07.2015 

       In conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) din O.G   nr. 47/2005 privind reglementari 

de neutralizare a deseurilor de origine animala, ale art. 2, alin.(3) , art.7, alin (5), art.14, alin.(5) 

din Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si 

evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine 

animala  aprobata prin Ordinul ANSVSA nr. 80/2005, 

 In temeiul art. 45 ,alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare, 

                                            

HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art. I Art.1 din HCL nr. 35/26.06.2013 privind aprobarea masurilor necesare pentru 

desfasurarea activitatilor de neutralizare a deseurilor de origine animala, se va modifica dupa 



cum urmeaza: „Desemnarea domnisoarei Oltean Raluca Oana - consilier in cadrul 

Compartimentului Protectia mediului si spatii verzi, ca persoana responsabila cu evidentierea si 

raportarea in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala.”   

      Art.II  Celelalte prevederi ale HCL nr.35/26.06.2013  raman neschimbate. 

      Art. III.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 19 februarie 2016 
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