
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

       H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  alocării sumei de 50.000 lei  din bugetul  local al orasului Huedin, pentru Campania
de sterilizare și microcipare înregistrată pentru câinii cu și fără stăpân, pe perioada septembrie 2014 –

septembrie 2015.

                    Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.09.2014
               Având în vedere necesitatea gestionării conform prevederilor legale a activității de sterilizare și microcipare a
câinilor de pe raza orașului Huedin, în vederea reducerii efectivelor acestora.

 Tinând seama de Nota justificativă nr. 7231/23.09.2014 înaintată de Compartimentul Achiziții Publice al UAT
Oras  Huedin, privind aprobarea alocării  sumei de 50.000 lei reprezentand contributia UAT oraș Huedin,  în vederea
sterilizării  și  microcipării a 400 bucați câini la nivelul orașului Huedin, respectiv referatul nr. 7301/2014 înaintat de
Directia economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

 Având în vedere OUG nr. 155/2001 modificată și completată prin Legea  nr. 258/2013, a Normelor Metodologice
aprobate prin H.G nr. 1059/2013, art. 41 – se prevede posibilitatea  subvenționării totale sau parțiale de către Consiliile
Locale a costurilor de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune, aflați  pe raza unității administrativ –
teritoriale.

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7302/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico- financiare la ședinta din data de 25.09.2014.

 Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T A R A S T E

     Art.1 Se aprobă  alocarea sumei  de 50.000 lei  din bugetul local al Orașului Huedin, pentru Campania
de  sterilizare  și  microcipare  înregistrată  pentru  câinii  cu  și  fără  stăpân,  pe  perioada  septembrie  2014  –
septembrie 2015.
      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția Economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.

 Nr. 129/30.09.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:    1
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 ing. Dongolo Csaba            Cozea Dan

            
   


