privind aprobarea procedurli de subventionare totalä a sterillzàrli câinilor de rasä
comuná, cu stãpân persoane fizice/ juridice cu domicffiul/ sediul
pe raza orau1ui Comäne$i
Consiliul Local al orasului Comäne$i, jud. Bacäu, Intrunit In sedinta
ordinarä din 29.06.2017.
Având In vedere:
- Referatul nr. 29371/ 23.05.2016 mntocmit de dl. Galusca Danut, Sef Birou
Tehnic, prin care propune subventionarea totalà de cãtre Consiliul Local Comäneti a
sterilizãrii §i microciprii cãinilor cu stàpân ce apa4in rasei comune sau a metiilor
acestora aflati pe raza unitãtii administrativ-teritoriale a oraului Comneti;
- Expunerea de motive nr. 29371/b/23.05.2017 a Primarului Oraului Comãneti;
In conformitate Cu:
- Prevederile art. 41 din HG nr. 1059/ 2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenA a Guvernului nr. 155/ 2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor thrä stàpân
, actualizatà;
- Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor frã stãpân.
- Legea 52/2003 privind transparena decizionalã In administratia public,
republicatã, cu modificãrile §i completãrile ulterioare.
In temelul art. 36 aIIm. 1 qi aIIm. (1), art. 48 aIIm (2), art. 115 aIIm (1), lit. b
din Legea administratiei publice locale mr.215/2001, republicate, cu
modificärile Si completärile ulterioare, adoptä urmätoarea:

Art.! Consiliul Local Comàneti aprobã Procedura de subventionare totalã a
sterilizàrii §i microcipärii câinilor de rasà comunA, cu stâpân persoanelor fizice'juridice
cu domiciliul/ sediul pe raza orau1ui Comàneti, conform Anexei, parte integrantä din
prezenta hotärâre.
Art.2 Consiliul Local Comàneti aprobã modificarea art. 18 lit, a) §i lit. b)
din HCL nr. 105 din 11.07.20 16 privind modificarea §i completarea
Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul
public sau privat §i preIntâmpinarea rãspândirii bolilor zoonotice In orau1
Comàneti, care va avea urmãtorul cuprins:
Art. 18. Contraven;ii:
a) Nerespectarea prevederilor de la art. 4 din prezentul regulament se
sancfioneazd cu amendd cuprinsd Intre 500 fi 2500 lei.
b) Nerespectarea prevederilor de la art. 9 din prezentul regulament se
sancfioneaza cu amendd cuprinsd Intre 1000 ,ci 2500 let.

Art.3 Prezenta hotãrâre se va comunica Institutiei Prefectului judeu1ui
Bacäu, Primaru!ui orau1ui ComAneti, Directiei economice, Biroului Tehnic,
Direciei de Po!iie LocalA, precum §i Compartimentelor interesate din cadru!
U.A.T. ComAneti, pentru ducere la Indeplinire.
Initiator
Primar,
ec. Viorel Miron
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Avizat pentru legalitate
Secretar ora,
jurist Daniela Chirilã

