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Către, 

Primăria Făurei 
primariafaurei@gmail.com  

Domnule Primar, 

 

Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului, prin reprezentantul său legal, formulează solicitare de 

informaţii publice în conformitate cu prevederile legii 544/2001 actualizată şi copii xerox ale documentelor 

menţionate în paranteză: 

 

1. Hotărârea Consiliului Local al  UAT Făurei de înfiinţare a serviciului specializat de gestionare a 

câinilor fără stăpân de pe raza oraşului Făurei (copie xerox); 

2. Hotărârea Consiliului Local al UAT Făurei prin care a fost aprobată delegarea serviciului public al 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân – dacă este cazul (copie xerox); 

3. Hotărârea Consiliului Local al UAT Făurei prin care au fost aprobate sumele privind activitatea de 

gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza localităţii Făurei (copie xerox); 

4. Hotărârea Consiliului Local al UAT Făurei prin care au fost aprobate sumele privind construirea 

adăpostului public de câini (copie xerox); 

5. Autorizaţia de construire a adăpostului public în care sunt deţinuţi câinii capturaţi de pe domeniul 

public al localităţii Făurei (copie xerox); 

6. Numărul de persoane care asigură funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor, conform 

pregătirii profesionale. 

7. Adresa exactă la care funcţionează adăpostul public de câini; 

8. Hotărârea Consiliului Local al UAT Făurei prin care au fost aprobate sumele privind întreţinerea 

adăpostului de câini, a câinilor, plata salariilor angajaţilor şi plata utilităţilor, alocate expres pentru 

acest serviciu public de gestionare a câinilor(copie xerox); 

9. Sumele totale, pe ani, atribuite serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza 

UAT Făurei; 
10. Numărul total de câini capturaţi/ani/luni de pe domeniul public al UAT Făurei de la începerea 

activităţii şi până în prezent; 

11. Numărul total de câini/ani/luni decedaţi în adăpost de la începutul activităţii şi până în prezent; 

12. Numărul total de câini/ani/luni revendicaţi de la începutul activităţii şi până în prezent; 

13. Numărul total de câini/ani/luni daţi spre adopţie de la începutul activităţii şi până în prezent; 

14. Numărul total de câini/ani/luni adoptaţi la distanţă în adăpostul public; 

15. Numărul total de câini/ani/luni eutanasiaţi; 

16. Persoana/persoanele împuternicite de primar să decidă eutanasierea câinilor (împuternicitul 

primarului să emită Decizia de eutanasiere) 

17. Persoana/persoanele care au executat manopera de eutanasiere a câinilor din adăpostul 

administrat de UAT Făurei. 

 

Vă rugăm să ne comunicaţi informaţiile şi documentele solicitate la adresa de mail sau poştală: Tudor 

Vladimirescu, str. Brăilei nr.83, jud. Brăila   

 

Cu respect, 

Mircea Şerbănoiu - Preşedinte,  

mailto:primariafaurei@gmail.com

