R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii sumei de 3.000 lei/lună în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 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 OUG 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.26395/22.07.2019 înaintat de Poliția Locală Huedin privind
necesitatea adoptării măsurilor necesare pentru creșterea gradului de siguranță al populației prin ridicarea
câinilor comunitari fără stăpân de pe raza orașului Huedin.
Tinând seama de proiectul de hotarare nr. 6754/22.07.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
de muncă și protecție socială la ședinta din data de 22.07.2019.
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.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei/lună în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 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 prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică și Poliția
Locală din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba
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