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MUNICIPIUL BARLAD
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE

privind infiinfarea qi delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a

cflinilor flri stIp0n din municipiul Bflrlad'

Avdnd in vedere :

Monitorizarea Serviciilor de utilit{i Publice 9i Asociafii de Locatari;

modificdrile qi completdrile ulterioare;

de servicii, ale H.G.m.86712016 pentru uprobur.u Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contra"t.lo, de concesiune de lucrdri qi concesiune de

servicii;

cdinilor fEr[ staPdn;

acesteia;

oportunitat. pririnJ delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru

glstionarea cdinilor fdrd stdpdn din municipiul Bdrlad . .

In contormitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 qi art' 45

alin.(l) din Legea aJministraliii publice locale nr.ZtSlZOOl, republicata, cu modificarile qi

completdrile ulterioare,
consiliul Local Municipal Birlad, intrunit in qedin{I extraordinarl'

HOTARA$TE:

Art.l.(1) Se aprobd infiinlarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fbrd st5p6n

din municiPiul Bdrlad.
(2) Lanivelul Serviciului pentru gestionarea cainilor frr6 st6p6n din municipiul Barlad se

infiinleaza Registrul de evidenla a cdinilor far6 st6p6n capturati de pe raza unitSlii

administrativ-teritoriale Bdrlad'

Art.2.Se aprobS delegarea prin concesiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fbr6

sapan din municiPiul Bdrlad'

Art.3. Se aprob' Regulamentul de organizare qi funclionare a Serviciurui public de gestionare

a cainilor fara sta;;-ain *uri.ipiul"narlad, prevazut in Anexa 1, care face parte integranta

din prezenta hotdrdre.

Art.l. Se aprobd Caietul de sarcini, prev[zut in Anexa 2, care face parte integrantd din

prezenta hotdr6re.

Art.s. Se aproba modelul de contract de delegare prin concesiune a Serviciului public de

gestionare a cainilor fbr6 stapdn din municipiutbartaa, prevazut in Anexa 3' care face parte

integrantd din prezenta hotir6re'
Art.6. Se imputerni..y" domnul.av. Dumitru Boroq, primar al municipiului B6rlad' pentru a

semna contractul de delegare prin concesiune a Serviciurui public de gestionare a cdinilor

fdra stdpAn din municipiul Bdrlad'';;;;;;;;;;;;#; *qtl viegale la data fuce,li 3:::,",:Tr",l':::.:;ffiH;;:,;; i'J;;;;,ilI",a,a,t, ;;' I gY.::-'1,11u:Il':o' di serviciile din cadrur

;pr:*rl* de specialitate al primarului *.'11t'l'*:i.P?:.':1-:1,1t.r;., 
.-,.,,":

ilil6i"iluu,'#;'*",,,il1J*1i;ip,.i.i,r,ry:{:,*rylui vasrui, serviciilor din cadrul

#Irn r"i Je specialitate al primarului municipiului Bdrlad qi

Avlzat,,
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