
                                                                     ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

          735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

          tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 346  
privind aprobarea tarifelor pentru capturare, îngrijire și transport câini fãrã 

stăpân din municipiul Huși, începând cu 01 ianuarie 2022 

  

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui; 

            Având în vedere : 

• Referatul SC ”Ecosalubrizare Prest” SRL Huşi nr. 3561 din 16.11.2021, 

înregistrat la Primãria Municipiului Huşi la nr. 29703 din 17.11.2021 

privind aprobarea tarifelor pentru capturare, îngrijire și transport câini 

fãrã stăpân din municipiul Huși, începând cu 01 ianuarie 2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.29704 din 

17.11.2021; 

• Raportul Compartimentului Unitatea Locală pentru monitorizarea 

serviciilor comunitare de utilități publice și autorizare transport public 

local nr. 29705 din 17.11.2021; 

• Raportul SC ”Ecosalubrizare Prest” SRL Huşi nr. 3584 din 18.11.2021; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 29807 din 18.11.2021; 

▪ Avizul nr.261 din 23.11.2021 al Comisiei juridice şi de disciplinã, pentru 

administraþie publicã localã, apãrarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertãtilor cetăţeneşti; 

▪ Avizul nr.174 din 23.11.2021 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitecturã;    

▪ Avizul nr.172 din 23.11.2021 al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ 

; 

• Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.78 din 30 aprilie 

2014 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Huşi; 

    În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fãrã stăpân, cu modificările şi completãrile 

ulterioare; prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederile O.G. nr. 21/2002 privind 

gospodãrirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
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prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparență decizionalã în administraţia publicã, 

republicatã, prevederile O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de 

aplicare a O G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare, H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a O.U.G. nr 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fãrã stăpân; HG nr 1071 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea salariului de 

bază minim brut  pe ţara garantat în plata, prevederile art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(7), 

lit.s), alin.(14) din Ordonanţa de Urgențã a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul 

Administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa 

de Urgentã a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

         Art.1.Se aprobă tarifele utilizate pentru activitatea de îngrijire câini fãrã stăpân 

femele şi îngrijire câini fără stăpân masculi, conform Anexei  nr.1 şi Anexei nr.2.  

         Art.2.Se aprobã  tarifele utilizate pentru capturarea câinilor fãrã stăpân, conform 

Anexei nr. 3 . 

         Art.3.Se aprobă tariful pentru transport câini fãrã stăpân , conform Anexei nr.4.  

          Art.4 .Tarifele aprobate conform  art.1 – art.3  vor face obiectul unui act adiţional 

la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Huşi prin 

concesiune nr. 9598/01.04.2011. 

         Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi să semneze Actul Adiţional 

la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Huşi prin 

concesiune nr. 9598 / 01.04.2011 .  

        Art.6 .Anexele nr.1- nr.4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

         Art.7. Cu  ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însãrcineazã primarul 

municipiului Huşi şi adminisratorul S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI. 

   
 

 

                                                                                      HUŞI, 25 noiembrie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


