
 

 

 

H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea  subvenționării campaniei de sterilizare a câinilor cu/fără stăpân pe raza  
UAT oraș Slănic și încheierea unui protocol de colaborare 

            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ ;  
            Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de domnul Popescu Sorin  nr. 866/34 
din 20.01.2022,    Raportul de specialitate nr.867din  20.01.2022; 
          Ținând seamă de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Slănic. 
           Având în vedere prevederile: 

- art.132 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobare programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările si completările ulterioare, 

- art. 41, alin.(1) din H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările si completările ulterioare; 

- art.129 alin.(9), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

          În temeiul art. 139, alin (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1. -  (1) Se aprobă subvenționarea  campaniei de  sterilizarea câinilor cu/fără stăpan, 
ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora,  aflați pe raza UAT Oraș Slănic, în perioada 
30 mai - 10 iunie 2022. 

                            (2) Detinatorii de căini de rasă comună sau metiși ai acestora care doresc să 
beneficieze de subvenționarea sterilizării câinilor pe care îi dețin, depun o solicitare  la 
registratura instituției din strada Alexandru Odobescu nr. 2,  până la data de 30 aprilie 2022. 

  Art. 2. - Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între UAT Oraș Slănic și 
Asociația Animal Society și punerea la dispoziția asociației,  a unui spațiu adecvat , cu titlu 
gratuit ,  în scopul desfășurării campaniei de sterilizare gratuită  



          Art. 3.  -  Se împuterniceşte primarul oraşului Slănic să semneze protocolul  de 
colaborare și să desemneze persoane responsabile pentru desfășurarea campaniei de sterilizare.  

          Art. 4. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului orașului 
Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a aparatului de specialitate al 
primarului  oraşului Slănic  

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU                                                                                                     
 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                 SECRETAR general al oraşului , 
Isabela Cerasella Cojocaru 

                                                                                                                                                                            
Slănic, 31 ianuarie 2022 

Nr. 11       
              
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi  „pentru”0 „împotrivă” şi 1 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8  (majoritate simplă) 

 

 

 
 
 
 

 


