
        R O M Â N I A                                                          
JUDEłUL HUNEDOARA                                                      
   MUNICIPIUL BRAD                      
   CONSILIUL LOCAL          
        
      H O T Ă R Â R E A  NR.162/2010* 

 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local Brad nr. 69/2006 privind înfiinŃarea Serviciului 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Brad  

 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune modificarea art. 2 şi art. 5 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 69/2006 privind înfiinŃarea 
Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Brad. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.    
 În conformitate cu prevederile art. 2 din O. U. G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi 
completările  ulterioare. 
 În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 19 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215 /2001, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  Art. 1 -  Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 69/2002 
care va avea următorul conŃinut:   

,, Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 Art. 2 –  Se aprobă modificarea articolului 5 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 69/2002 
care va avea următorul conŃinut:     
 ,, Se aprobă perceperea unor taxe pentru găzduirea, adăpostirea, acordarea de consultaŃii 
medicale şi întreŃinerea câinilor în cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
după cum urmează: 
 - capturarea câinilor fără stăpân                         10 lei/câine 
 - deparazitarea câinilor fără stăpân           5 lei/câine 
 - consultaŃia câinilor fără stăpân                   10 lei/câine 
 - administrarea de anestezie câinilor fără stăpân                 10 lei/câine 
 - sterilizarea câinilor fără stăpân                   30 lei/câine 
 - hrana pe zi                         3 lei/câine 
 - identificare prin tatuare şi aplicarea zgărzii cu plăcuŃa numerotată    30 lei/câine   

Art. 3-  Prezenta hotărâre se comunică: 
  - InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, 

- Primarului municipiului Brad 
   - Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei Brad 
  - Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei Brad   
  - Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
 BRAD, 29.12.2010 
                              
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                    Contrasemnează                   
                                                                                         SECRETAR 
  Podaru Vasile                                               
                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”   
 


