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

H O T Ă R Â R E
     privind aprobarea contractării  serviciilor privind capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân de pe
raza oraşului Huedin, și locarea sumei 23.000 lei fără TVA, în vederea constractării în condițiile legii a
serviciilor privind capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza oraşului Huedin.

       Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Luând în considerare referatul nr. 4570/11.05.2018 înaintat de insp. Achizitii Publice Dezsi 

Norbert prin care solicita aprobarea contractării prestării serviciului privind capturarea și gestionarea 

câinilor fără stăpân pe raza oraşului Huedin, pentru asigurarea unui climat favorabil al cetacenilor ai 

Oraşului Huedin în valoare de 23.000 lei,  fără T.V.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4680/15.05.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

de administratie publica, muncă, protecție socială la ședința din data de 16.05.2018. 

In temeiul  prevederile art. 7 din  OUG 55 / 2002,  art. art. 7 al. (5) din Legea 98 /2016, art.1,

alin.2, art.2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, Legea nr. 273/2006

privind finanțele publice locale și O.U.G nr.  155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a

câinilor  fără  stăpân,  art.  36,  alin.2,  lit.d,  alin.6,  lit.a.  pct.16,  19,  şi  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001 a

Administraţiei Publice Locale republicată.

   H O T A R A S T E

 Art. 1. Se aprobă Contractarea serviciilor privind capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân de

pe raza oraşului Huedin. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei 23.000 lei fără TVA, în vederea constractării în condițiile legii a

serviciilor privind capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân,  de pe raza oraşului Huedin.

             Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Achizitii 

Publice și Direcția economica din cadrul Primariei orașului Huedin.

 

Nr.100/22.05.2018 Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  15 
Votat pentru:  15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzas – Fekete Maria                             Cozea Dan
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