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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.78                           
privind aprobarea Regulamentului de desfasurarea a activitatii Serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân si a Planului de actiune pentru anul 2014 privind serviciul de 

gestionare a cainilor fara stapan  din Municipiul Husi 

 

 

      Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de desfasurarea a activitatii 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân si a Planului de actiune pentru anul 2014 

privind serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Husi, referatul nr. 

747 din 07.04.2014, a d-lui administrator al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – 

HUSI prin care se propune aprobarea Regulamentului de desfasurarea a activitatii 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân si a Planului de actiune pentru anul 2014 

privind serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie publica 

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti . 

            In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.71 /2002, privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si 

completata, aprobata prin Legea nr.3/2003; O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului 

de gestionare a cainilor fara stapan, precum şi H.G. nr. 1059/2013, privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare si ale Legii  nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale art.36 alin.(2) litera “d’, coroborate cu alin.6,lit.a), 

pct.19 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  In temeiul art.45,alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

             HOTARASTE: 

 

 Art.1. – Se aproba Regulamentul de desfasurarea a activitatii Serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  
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          Art.2. – Se aproba Planul de actiune pentru anul 2014 privind serviciul de gestionare a 

cainilor fara stapan, in municpiul Husi, prevazut in anexa nr.2 care face parte integranta din 

prezenta hotarare . 

         Art.3 – Incepand cu data prezentei se abroga Regulamentul de desfasurare a activitatilor de 

capturare si punere temporara la adapost, sub control, a cainilor comunitari si a taxei speciale de 

ecarisaj in municipiul Husi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi  

nr.137 din 20 octombrie 2005. 

 

         Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi si S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI . 

 

                                                                                  HUSI, 30 aprilie 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza, 

          Tocu Catalin                                                     Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 
 


