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HOTĂRÂREA NR.175
privind aprobarea construirii a 11 custi pentru cainii fara stãpan, in
vederea extinderii adãpostului de caini existent situat in municipiul
Husi, Soseaua Husi – Averesti
Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;
Avand in vedere:
• Referatul SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.1588 din
19.05.2021 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 11964
din 20.05.2021 privind aprobarea construirii a 11 custi pentru
cainii fara stãpan, in vederea extinderii adãpostului de caini
existent situat in municipiul Husi, Soseaua Husi – Averesti ;
• Raportul administratorului SC "Ecosalubrizare Prest" SRL Husi
nr.1596 din 2021 ;
• Raportul Compartimentului juridic nr. 11887 din 20.05.2021 ;
• Avizul nr.87 din 25.05.2021 Comisiei juridice şi de disciplină,
pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul nr.64 din 25.05.2021 Comisiei pentru amenajarea
teritoriului si urbanism , administrarea domeniului public si privat
al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea
monumentelor istorice si de arhitecturã
• Avizul nr.56 din 25.05.2021 a Comisiei de studii, prognoze şi
programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii
publice şi comerţ ;
• Avizul nr. 22 din 25.05.2021 Comisiei pentru agricultură,
cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotarare nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; Hotãrarea
Consiliului Local al municipiului Husi nr 78//2014 privind aprobarea
Regulamentului de desfasurare a activitatii Serviciului de gestionare a cainilor
fara stapan ;Hotãrare nr 20 din 27 ianuarie 2021 pentru pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor
fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 Legii nr.
51/2006, privind serviciile publice comunitare cu modificarile si completãrile
ulterioare; Legii nr.31/1990,cu modificarile si completãrile ulterioare,
prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin (7) lit.s) din Ordonanta de
Urgenta nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139 alin (3) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 (1) Se aprobã construirea a 11 custi pentru caini fara stãpan, in
vederea extinderii adãpostului de caini existent situat in municipiul Husi,
soseaua Husi – Averesti, conform devizului prezentat in Anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) Finantarea cheltuielilor pentru construirea a 11 custi pentru cainii
fara stapan, va fi asigurata astfel:
a)18399,31 lei din dividente brute cuvenite actionarilor U.A.T. Husi;
b)diferența de 11.752,67 lei va fi asigurată din bugetul SC
ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI.
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul municipiului Husi si administratorul SC "ECOSALUBRIZARE
PREST" SRL HUSI.
HUŞI , 27 mai 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Ioan Iacob

Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu

