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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a 17 consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 232 

privind aprobarea construirii a 5 cuşti pentru câini fără stăpân, la adãpostul 

de câini situat în municipiul Huşi, Șoseaua Huşi – Averești   

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

          Având în vedere : 

 

• Referatul SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Huşi nr. 2178 din 

16.07.2019; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind 

aprobarea construirii a 5 cuşti pentru câini fără stăpân , la adãpostul 

de câini situat în municipiul Huşi, Șoseaua Huşi – Averești câini fãrã 

stăpân; 

• Raportul administratorului SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Huşi nr 

2179 din 16.07.2019 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 18713 din 18.07.2019 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitecturã  

• Avizul Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător; 

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
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modificările şi completările ulterioare, HG 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; 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr 78//2014 privind aprobarea 

Regulamentului de desfăşurare a activităţii Serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân ; Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilitati publice , 

cu modificările şi completãrile ulterioare ; Legii nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale, cu modificările şi completãrile ulterioare ; prevederile  art. 129 alin.(2) 

lit .d) coroborat cu alin (7) lit.s) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 /2019 privind 

Codul administrativ;    

             În temeiul prevederile art. 139 alin (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul administrativ; 

                                                       

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1.(1)Se aprobă construirea a 5 cuşti pentru câini fără stăpân, la adãpostul 

de câini situat în municipiul Huşi, Șoseaua Huşi – Averești, conform Devizului 

estimativ prezentat in anexa care face parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

         (2) Finanţarea cheltuielilor pentru construirea 5 cuşti pentru câinii fãrã stăpân 

, va fi asiguratã din bugetul SC ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUŞI .         

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri  se însărcinează primarul  

municipiului  Huşi  şi administratorul SC "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL 

HUŞI. 

 

                                                                              HUŞI, 25 iulie 2019        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                Contrasemnează pentru legalitate , 

     Victor Blănariu                                                      Secretar,  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


