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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                 
HOTĂRÂREA Nr.31
din 28 martie 2007

 
privind înfiinţarea şi funcţionarea în municipiul Câmpulung Moldovenesc a adăpostului pentru câinii fără stăpân

                                        
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din  28 martie 2007,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la numărul 329 din 15.03.2007;
- Raportul Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.634 din 15.03.2007;
- Raportul Biroului buget-contabilitate înregistrat la nr.2953/15.03.2007;
- Raportul Direcţiei de Servicii Publice înregistrat la nr.250 din 15.03.2007;
- Raportul Compartimentului administrare păşuni înregistrat la nr. 5908/15.03.2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi

completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. “a” şi alin.(6) lit. “a” pct.19, art.45 şi art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată,
                                                    

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind înfiinţarea şi funcţionarea adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Câmpulung

Moldovenesc, conform anexei nr. 1.
Art.2. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) în vederea construirii unui adăpost pentru câinii fără stăpân, conform anexei nr. 2.
(2) Suprafaţa de teren destinată activităţii prevăzute la art. 1 este de 1140 mp, este situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona Izvorul

Alb şi se identifică prin parcela topo. 4391/427 din C.F. 1773 a Comunei cadastrale Câmpulung.
Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini privind înfiinţarea şi funcţionarea adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Câmpulung

Moldovenesc, conform anexei nr. 3.
Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a adăpostului pentru câinii fără stăpân, conform anexei nr. 4.
Art.5. Se aprobă delegarea de gestiune, prin încredinţare directă, către Direcţia de Servicii Publice aflată în subordinea Consiliului Local al

Municipiului Câmpulung Moldovenesc a serviciului public de interes local de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Art.6. Se transmite, în administrare gratuită, către Direcţia de Servicii Publice suprafaţa de 1140 mp teren pe care se va amenaja adăpostul

pentru câinii fără stăpân.
Art.7. (1) Amenajarea adăpostului pentru câinii fără stăpân se face de primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc din bugetul local pe anul

2007, capitolul 74 „Protecţia mediului”.
(2) Adăpostul prevăzut la alin (1) se evidenţiază în patrimoniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi se transmite în administrare

gratuită, pe perioada funcţionării sale, Direcţia de Servicii Publice Câmpulung Moldovenesc, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului
Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.8. Anexele nr. 1 - 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate   şi Direcţia de Servicii Publice, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.
 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Ing. Antohi Ion

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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