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Nr.72/28.02.2022 

HOTĂRĂRE 

Privind: modificarea HCL nr. 220/29.08.2017 referitoare la aprobarea cuantumului ce reprezintă 
calculaţia de preţ a cheltuielilor de intreţinere 1n adăpost a câinilor capturaţi de pe domeniul public, 
identificaţi 1n adăpost „ câini cu proprietar" şi revendicaţi de proprietarii acestora 

Consiliul Local al Municipiului Slatina Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 28.02.2022. 

Având în vedere: 
- Initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.14695/22.02.2022; 
- Nota de fundamentare nr.215/22.02.2022 a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 14848/22.02.2022; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Slatina nr.14711/22.02.2022; 
- Prevederile HCL nr. 220/29.08.2017, referitoare la abrobarea cuantumului ce reprezintă calculaţia de 
preţ a cheltuielilor de Intreţinere 1n adăpost a câinilor capturaţi de pe domeniul public, identificaţi 1n 
adăpost,, câini cu proprietar"şi revendicaţi de proprietarii acestora, 
- Prevederile OUG Nr.155/2001, modificată şi aprobată prin Legea nr. 258/2013 şi prevederile HG 
nr. 1.059/2013 cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân; 
- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
- Avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină al Comisiei de buget-finanţe din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Slatina; 

in temeiul art. 129, alin. (14) şi art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi complefările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I. Se modifică Art. Nr 1 din HCL nr. 220/2017 care va avea următorul conţinut: 
„ Art. 1. Se aprobă cuantumul cheltuielilor zilnice privind Intreţinerea 1n adăpost a câinilor 

revendicaţi de proprietarii acestora la nivelul de 10,50 lei/zi." 
Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 220/29.08.2017 rămân neschimbate. 
Art. III. Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina va duce la indeplinire 
prezenta hotărâre. 
Art. IV. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Institutia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul ui Slatina; 
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Presedinte d s 
BRĂTOI Eufrosk 

nare a cainilor fără stăpân Slatina; 
ică; 

şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului Olt. 

Contrasemne,,2Za, 
Secretar general al m fiicipiului Slatina 

Mihai - n IDITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU" şi 1 abţinere. 
18 - consilieri prezenţi 
2 - consilieri absenţi 

20 - consilieri în funcţie. 


