
 
    HOTARAREA NR. 64 

PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE GESTIONARE SI 
SUPRAVEGHERE A CAINILOR FARA STAPAN DE PE RAZA MUNICIPIULUI 

TULCEA  
PENTRU ANUL 2007 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara la data de 29.03.2007; 

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor activitatii de 
gestionare si supraveghere a cainilor fara stapan de pe raza municipiului Tulcea, 
proiect din initiativa Primarului; 

Luand in discutie coraportul prezentat de Directia Servicii Publice si Serviciul 
Gospodarire Comunala, inregistrat sub nr. 12498/2007; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Avand in vedere: 
- dispozitiile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor; 
- dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- dispozitiile Hotararii Consiliului Local nr. 219/2004 privind infiintarea 
compartimentului de gestionare si supreveghere a animalelor fara stapan in subordinea 
Directiei Servicii Publice; 

- dispozitiile Hotararii Consiliului Local nr. 48/2005 privind reorganizarea 
Directiei Servicii Publice 

In baza dispozitiilor art. 10, 27 si art. 36, alin. 4, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata; 

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. c si art. 49 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. (1) Se aproba tarifele activitatii de gestionare si supraveghere a 
cainilor fara stapan de pe raza municipiului Tulcea pentru anul 2007 dupa cum 
urmeaza: 

 

a) tarif pentru capturarea si transportul cainilor           -    19,1 lei/caine; 

b) tarif pentru cazarea cainilor                                         -      3,3 
lei/zi/caine; 

c) tarif pentru euthanasierea cainilor                               - 36,3 lei/caine; 

d) tarif pentru sterilizarea si individualizarea 
cainilor   

-  125,3 lei/caine; 

e) tarif incinerare si transport caini - 5 lei/caine/kg; 
f) tariful pentru capturare si transport caini fara stapan 

cu pistol CO2 pentru uz veterinar 
- 46,17 lei / caine 



 
(2) Tarifele prevazute la alin. 1 contin T.V.A. 
(3) Tariful prevazut la lit. „d” se va suporta de catre solicitantul adoptiei. 
 

Art.  2.  Prezenta hotarare se aplica incepand cu 01 aprilie 2007.  
Art. 3. Hotararea Consiliului Local nr. 333/2006 privind aprobarea 

tarifelor activitatii de Gestionare si supraveghere a cainilor fara stapan de pe raza 
municipiului Tulcea si  Hotararea Consiliului Local nr. 144/2006 privind 
incinerarea deseurilor de origine animala de pe raza municipiului Tulcea se 
modifica in mod corespunzator. 

Art. 4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
     Hotararea a fost adoptata cu  12 voturi ale consilierilor. 

 
 
                                                                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                             CONSILIER, 
          CONTRASEMNEAZĂ                                        FRANDEŞ ALINA-CLAUDIA 
                  SECRETAR, 
           Jr. BRUDIU Maria     
 


