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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii referitoare la
subvenţionarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul
municipiului Orăştie

Subsemnatul Costoiu Călin, director A.P.L. în cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, analizând proiectul de hotărâre
susmenţionat, am constatat următoarele:
Proiectul de hotărâre vizează aprobarea subvenţionării sterilizării câinilor
de rasă comună, cu stăpân de pe teritoriul Municipiului Orăştie.
Potrivit prevederilor art. 41, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare
a OUG nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu
stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţii
administrativ-teritoriale, prin concesionarea, în condiţiile prevăzute la art. 8 către
unul sau mai mulţi medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile
legii.
Astfel, potrivit alin.(2), al art. 41, din acelaş act normativ deţinătorii de câini
de rasă comună sau metişi ai acestora care doresc să beneficieze de
subvenţionarea câinilor pe care îi deţin depun o solicitare în acest sens la
consiliile locale iar potrivit alin.(3), consiliile locale transmit persoanelor care au
făcut solicitarea potrivit alin.(2), adresa cabinetelor medicale veterinare de liberă
practică către care s-a făcut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon de
ordine cu numele şi adresa deţinătorului câinelui care va fi parafat şi semnat de
medicul veterinar după efectuarea operaţiei de sterilizare.
Proiectul de hotărâre are ca anexă o procedură privind subvenţionarea
sterilizării câinilor de rasă comună de pe teritoriul Municipiului Orăştie, întocmită
în baza textelor de lege sus menţionate.
Concluzionând, considerăm că proiectul de hotărâre se încadrează în
prevederile legale urmând să producă efecte începând cu anul 2019, după
aprobarea bugetului local, ţinând cont de faptul că pentru anul 2018 nu există
prevederi bugetare cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Orăştie.
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