ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
ORAŞ MURFATLAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare care are ca scop sterilizarea,
deparazitarea, vaccinarea anti-rabică, identificarea și înregistrarea câinilor de rasa
comună de pe teritoriul orașului Murfatlar
Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedința extraordinară azi, 28.09.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare iniţiate de primarul oraşului Murfatlar,
Gheorghe Cojocaru;
- Raportul de specialitate întocmit de consilier primar, Tănase Țivichi;
- Avizul comisiei: 1, 2;
- Prevederile Legii nr.258/2013 privind completarea si modificarea OUG nr.155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan,
- Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.e, alin. 9, lit. a, art. 196 alin 1 din
Ordonanţa de Urgenţa nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Aprobarea Protocolului de Colaborare, conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta.
Art. 2 Aprobarea desfasurării unei campanii de sterilizare a cainilor de rasă comună de pe
raza Orașului Murfatlar, in perioada 06.12.2021-17.12.2021.
Art. 2 – Aprobarea punerii la dispozitie pentru desfasurarea campaniei a unui spatiu din
incinta pietei centrale.
Art. 3 – Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor reprezentand asigurarea
cazarii si mesei pentru o echipa formata din 6 (sase) oameni, în cuantum de maxim de 150
lei/zi/persoană, precum si a combustibilului pentru masinile de capturare în cuantum de
maxim 3.000 lei pentru întreaga campania ce va acoperi și eventualele cheltuieli
neprevăzute.
Art. 4 – Reprezentantii Organizatiei Animal Society vor prezenta zilnic raport de activitate
care va fi avizat de Serviciul Politie Locala.
Art. 5. Împuternicirea primarului orașului Murfatlar, domnul Cojocaru Gheorghe să
semneze Protocolul de colaborare cu Asociația Animal Society.
Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Murfatlar.
Art. 7 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor
interesate prin grija secretarului general al orasului Murfatlar.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VINTILĂ FLORIN

