
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
. CONSILIUL LOCAL .

HOTARAREA Nr.13
din 31 ianuarie 2014

Privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asocialia Centrul de Ecarisaj Turda pentru gestionarea
cQinilor fdri stipQn de pe domeniul public al Comunei Tureni gi a tarifelor percepute pentru activitatea de

gestionare a acestora pentru anul 2014

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , intrunit in gedinta de lucru extraordinard
din data de 31 ianuarie 2014.:

ln conformitate cu prevederile
- Legea nr.25812O13 pentru modificarea gi completarea Ordonantei de urgenti a

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor f5re stipAn ;
- HotirArea nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.15512001 privind aprobarea programului de gestionare a
cdinilor fdrd stipdn ;

AvAnd in vedere Raportul de specialitate nr. 632 din 31.01.2014 al compartimentului buget
finanfe precum 9i Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;

ln temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1) precum 9i
art. 115 afin.(1) , lit.b) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicati, cu
modificirile 9i completirile ulterioare , adopti urmdtoarea

HOTARARE:

Art. 1. Se aprob5 Protocolul de colaborare cu Asocialia Centrul de Ecarisaj Turda pentru
gestionarea cainilor fere stip?n de pe domeniul public al Comunei Tureni, conform modelului prevdzut
in Anexa , care face parte integrante din prezenta hotirQre.

Art. 2. Se mandateaza doamna MANAILA ELENA DANIELA primarul Comunei Tureni pentru
semnarea, in numele Comunei Tureni a Protocolul de colaborare menlionat la art. 1.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteazd primarul Comunei
Tureni, urmand toate procedurile prevezute de lege.

Art. 4. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotirare se comunice in termenul prevazut
de lege cetre:

- Institutia Prefectului Judelului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni

- Asociatia Centrul de Ecarisai Turda

PRE$EDTNTE DE $EDTNTA

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administrafiei publice locale nr:215 I 2001, republicate, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare :
Nr. consilieri in functie = 11 Voturi ,, Pentru " = 11
Nr. consilieri prezenli = 11 Voturi ,, impotrivd " = O

Ablineri" = 0

CONTRASEMNEAZA


