
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea alocarii sumei de 4.000 lei/lună  pe o perioada de 6 luni (septembrie 2019 -

februarie 2020), pentru identificarea, capturarea, întreținerea și stabilirea ulterioară a măsurilor necesare
având ca finalitate ridicarea în totalitate de pe domeniul public al orașului Huedin a câinilor fără stpân.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Luând în considerare scrisoarea de intenție - oferta de colaborare nr.8648/21.09.2017 înaintată de

Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, privind identificarea, capturarea și gestionarea problemei

câinilor fără stăpân de pe raza orașului Huedin.

Având în vedere referatul nr.7454/20.08.2019 înaintat de Tarcea Camelia in calitate de consilier

juridic al Primairei Huedin,  privind necesitatea adoptării măsurilor necesare pentru creșterea gradului de

siguranță al populației prin ridicarea câinilor comunitari fără stăpân de pe raza orașului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 7457/20.08.2019 ]naintat de primar ;i avizat de comisia

de munca si protectie sociala la sedinta din data de 19.08.2019.

In temeiul   prevederile  art.  1,  alin.2,  art.2,  3,  4,  5,  7,  9,  12,  din Legea nr.  205/2004 privind

protectia animalelor, legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și O.U.G nr. 155/2001 privind

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, art. 129, alin. 1, 2, lit. d, alin.7, lit.n şi art. 139,

196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

     H O T A R A S T E

Art. 1 Se aprobă  alocarea sumei de 4.000 lei/lună  pe o perioada de 6 luni (septembrie 2019 -

februarie 2020), pentru identificarea, capturarea, întreținerea și stabilirea ulterioară a măsurilor necesare

având ca finalitate ridicarea în totalitate de pe domeniul public al orașului Huedin a câinilor fără stpân.

Art.2. Se aprobă Acordul  de Parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, cu sediul

în orașul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 53 A, Cod  fiscal 36069134,  având ca obiect asigurarea

strângerii câinilor comunitari de pe raza orașului Huedin și prestarea serviciilor de gestionare a acestor

animale în adăpostul deținut de asociație, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Incepand cu data adoptarii prezentului proiect de hotarare, Hotararea Consiliului Local nr.

99/25.07.2019 se abrogă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică și Poliția

Locală din cadrul Primăriei  orașului Huedin.

Nr.111/23.08.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 12
                                                                                                       Consilieri absenți:   3

Votat pentru:        12

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


