ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea achizitionarii unor microcipuri in vederea identificarii cainilor cu stapan
de pe raza comunei Mînăstirea








Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2016,
Având în vedere:
raportul de specialitate nr. 1836/17.03.2016 al viceprimarului comunei Mînăstirea;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
adresa CMVI Dr. Enciu Gheorghe nr. 32 din 15.02.2016, prin care solicita aprobarea
achizitionarii unui numar de 1000 de microcipuri si 1000 seringi cu ac care vor fi
implantate carnasierelor in vederea vaccinarii antirabice;
Adresa nr. 1836/17.03.2016 a D.S.V.S.A. Călărași, prin care se solicită asigurarea
sumelor necesare identificării prin microciparea câinilor din gospodării;
prevederile art. 15 alin. (4) din NORME privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu
stăpân aprobate prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014;
prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. 6, lit. a, punct. 16 din Legea administraţiei publice
locale numărul 215 din anul 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul ale art. 45 alin. (1) şi (3), precum şi a prevederilor art. 115, alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi
modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă achizitionarea a 1000 microcipuri in vederea identificarii cainilor cu
stapan de pe raza comunei Mînăstirea.
(2) Cele 1000 microcipuri vor fi puse la dispozitia CMVI Dr. Enciu Gheorghe in
calitate de concesionar al serviciilor sanitar-veterinare de pe teritoriul comunei Mînăstirea, satele
Mînăstirea, Coconi și Sultana.
Art. 2. Sumele necesare realizarii achizitiei prevazute la art. 1 vor fi alocate din bugetul
local.
Art. 3. Primarul prin serviciul financiar-contabil, în colaborare cu medicul veterinar de la
art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate.
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