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Consiliul Local Huedin intrunit in ;edinfa ordinara din data de 28.01.2022.
Av6nd in vedere cererea inregistrata sub nr. 530119.0I.2022 inaintata de Asocialia pentru

Proteclia Animalelor Ceza4 rcptezentatatd prin Criste Laurain calitate de preqedinte, prin care solicitd
aprobarea Acordului de Parteneriat privind identificare a, capturarea qi gestionarea problemei cdinilor
fdrd stdpdn de pe ruza oragului Huedin, pentru anul2022.

Tinand seama de referatul nr. 53I1I9.0L2022 inaintat de Potra Mihaela in calitate de consilier
juridic al Primariei oragului Huedin, privind necesitatea adoptdrii mdsurilor necesare pentru cre$terea
gradului de siguranld al populaliei prin ridicarea cdinilor comunitari fbrd stdpdn de pe raza oragului
Huedin qi alocarea sumei de 6.000 lei/lund pe o perioada 0I.02.2022 - 3Ll2.2022,pentru identificarea,
capturarea, intrelinerea ;i stabilirea ulterioard a mdsurilor necesare avAnd ca finalitate ridicarea in
totalitate de pe domeniul public al oragului Huedin a cdinilor frrd stpdn, qi aprobarea Acordului de
Parteneriat cu Asociafia pentru Proteclia Animalelor cezar pe anul 2022.

In temeiul prevederile art. I, alin.2, art.2,3,4,5,7,9, 12, din
protectia animalelor, Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale qi
aprobarea programului de gestionare a cdinilor fxrd stipdn, art. 129, alin.
139,196 alin.1, lit.a din ouc m.5712019 privind codul administrativ.

Legea t'r. 20512004 privind
O.U.G nr. 15512001 privind

l, 2,lit. d, alin.7,lit.n gi art.

HOTARA$rE
Art.l. Se aprobd Acordul de Parteneriat cu Asociafia pentru Proteclia Animalelor Cezar, cu

sediul in oraqul Huedin, str. EcaterinaYarganr. 53 A, Cod fiscal 36069134, avdnd ca obiect asigurarea
strdngerii cAinilor comunitari de pe raza oragului Huedin qi prestarea serviciilor de gestionare a acestor
animale in addpostul delinut de asociafie, pe perioada 01 .02.2022 - 31.12.2022. conform anexei la
prezenta hotdrdre.

Att. 2 Se aprobl alocarea sumei de 6.000 lei/lund pe perioad a 0l.02.2022 - 31. l2.2022,pentru
identificare a, capturarea, intrefinerea qi stabilirea ulterioard a mdsurilor necesare avdnd ca finalitate
ridicarea in totalitate de pe domeniul public al oraEului Huedin a cdinilor fdrd stp6n.

Art.4' Cu ducerea la indeplinirc a prezentei hotdrdri se incredinfeazd Direcfia economic6 din cadrul
Primdriei oraq Huedin gi Asocialia pentru protecfia Animalelor cezar Huedin.
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