ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘULUI
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân
Primarul orașului Avrig,
Având în vedere:
- HCL Avrig nr. 32/31.03.2014 de aprobare a Regulamentului de organizare si
funcționare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpan al orașului Avrig și a
taxelor specifice;
- HCL Avrig nr. 106 / 176 2016 privind încheierea unor protocoale de colaborare între
Orasul Avrig si unitățile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea câinilor
fără stăpân;
- HCL Avrig nr. 25 / 2019 privind menținerea protocoalelor de colaborare încheiate
între Orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea
câinilor fără stăpân;
- referatul de aprobare nr. 22076/11.09.2019, întocmit de inițiatorul proiectului;
- raportul de specialitate nr.21.871/10.09.2019 întocmit de Compartimentul juridic;
Ținând seama de prevederile:
- Legii nr.258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân;
- H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului, nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân;
- Ordinului președintelui ANSVSA nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor privind
identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. d), alin. (7) ,lit. s), art.139, alin. (1) și art.196, alin. (1),
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
P R O P U N:
Art.1: Începând cu data de 01 Septembrie 2019, se aprobă tarifele actualizate pentru
serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziții
contrare.
Art.3: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Compartiment ecarisaj, Direcția economică și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei
orașului Avrig, vor lua toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.

Art.4: Se imputerniceste primarul orasului Avrig pentru a semna actele adiționale la
contractele de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân, încheiate cu unitățile
administrativ teritoriale vecine, respectiv Orasul Talmaciu, Comuna Porumbacu de Jos
comuna Racovita.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija secretarului general
orașului Avrig .
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