ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind instituirea unei taxe speciale în scopul asigurării unei gestionări corespunzătoare
a câinilor fără stăpân pe raza localităţii Breaza
Avand in vedere expunerea de motive nr.11308/16.08.2010, formulata de dl. Drăgan Niculai,
Viceprimarul oraşului Breaza;
Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.11432/18.08.2010, întocmit de reprezentanta Serviciului FinanciarContabil din cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul si disciplina
din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza
- avizul nr.11504/20.08.2010, al secretarului orasului Breaza;
În scopul asigurării cerinţelor OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin.(4), lit.”c” raportat la alin.(2), lit. „b”,alin (9) si art. 115, alin.(1) lit.”b”,
coroborate cu art. 45 alin.(2), lit.”c” din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1.(1) Aprobă instituirea unei taxe speciale în cuantum de 99 lei, care reprezintă
contravaloarea preţului/câine, achitat de autoritatea publică prestatorului serviciului de capturare şi
transport câini fără stăpân..
(2) Taxa se datorează de către persoanele care revendică sau adoptă câini capturaţi de pe
raza oraşului Breaza şi se achită la casieria Primăriei.
(3) Taxa stabilită se modifică în funcţie de modificarea preţului perceput de prestator
pentru acest serviciu.
Art.2.Prestatorul serviciului nu va elibera câinii revendicaţi sau solicitaţi spre adopţie, fără
dovada eliberată de Primaria oraşului Breaza, care atestă achitarea taxei instituite conform art.1, alin
(1).
Art.3. Viceprimarul oraşului Breaza şi Serviciul Financiar din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului, se vor preocupa de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4 Serviciul Administratie Publică va înainta prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului,
Viceprimarul oraşului şi Serviciului Financiar din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.
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