MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind suportarea din bugetul pe anul 2015 al Poliţiei Locale a Sectorului 1
a cheltuielilor ocazionate de sterilizarea animalelor de companie rasă comună
(câini şi pisici) aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate
întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite
şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului
1;
În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;
Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân;
În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi
exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011
privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a
Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1;
Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru
aprobarea Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei
Locale Sector 1,
Luând în considerare prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 133/06.05.2008
privind trecerea imobilului format din construcţie în suprafaţă de 65,04 mp şi teren în suprafaţă
de 48 mp, situat în Bucureşti, Strada Gârlei nr.2, Sector 1, aflat în administrarea Consiliului
Local al Sectorului 1, în folosinţă gratuită a Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1,
având destinaţia de centru de asistenţă sanitar-veterinară socială şi a Hotărârii Consiliului Local
Sector 1 nr.134/06.05.2008 privind trecerea spaţiului în suprafaţă de 34 mp, format din două
camere şi un grup sanitar, situat în Bucureşti, Strada Pajurei nr.13, Sector 1, în folosinţă gratuită a
Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având destinaţia de centru de asistenţă sanitarveterinară socială;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul pe anul 2015 al Poliţiei Locale a Sectorului 1 a
cheltuielilor ocazionate de sterilizarea/castrarea animalelor de companie de rasă comună (câini şi
pisici), inclusiv metişii acestora, aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1.
Art.2. Operaţiile de sterilizare/castrare vor fi realizate prin intermediul celor două centre de
asistenţă sanitar-veterinare sociale aflate în administrarea Poliţiei Locale Sector 1 - Serviciul
Poliţia Animalelor, situate în str. Pajurei nr. 13 şi str. Gârlei nr. 2, Sector 1.
Art.3. Costurile unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 50 lei/animal.
Art.4. În cadrul acestui program de măsuri estimăm că vor fi sterilizate 1000 de animale,
valoarea totală a serviciilor prestate ridicându-se la aproximativ 50.000 lei.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă
de publicitate.
Art.6. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General,
Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 26.02.2015.
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