Lista entităților care asigură serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost în
anul 2022
Nr.
crt.

Entitatea care asigură
serviciile publice de
adăpostire a animalelor
ce fac obiect al ordinului
de plasare în adăpost

Adresa și datele
de contact
(telefon, email)

Persoana de
contact

1.

Adăpostul de câini fără
stăpân,
administrat
de
Direcția Drumuri Intervenții
Transport și Zone Verzi din
subordinea Consiliului Local
Luduș

Luduș,
B-dul
1
Decembrie
1918,
nr.26,
județul
Mureș,
Tel. 0265-263211,
fax:0265-268718,
email:
luduș@cjmures.ro

Popa
Liviu,
director
executiv
Telefon:
0731374209

2.

Adăpostul de câini fără
stăpân,
gestionat
de
Administrația
Domeniului
Public
–
Formația
de
Gestionare Câini Fără stăpân
și Ecarisaj din subordinea
Municipiului Târgu Mureș

Târgu Mureș, str. Nagy Emilia
Prutului,
nr.24, Telefon:
județul Mureș
0725609434
Tel. 0724220462

Întocmit la data de 11.02.2022
Consilier, Carmen Orășan

Nr. contract/
convenție de
colaborare
Convenție
colaborare
nr.9081/2O/
05.04.2021

Obiectul contractului

de Cooperarea în vederea asigurării adăpostirii
și îngrijirii animalelor aflate în pericol, ce
fac obiectul unui ordin de plasare în
adăpost, emis de către polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la
Adăpostul de câini fără stăpân, administrat
de Direcția Drumuri Intervenții Transport și
Zone Verzi din subordinea Consiliului Local
Luduș, pentru animalele domestice de talie
mică (gen câini, pisici) identificate pe
teritoriul administrativ al orașului Luduș.
Convenție
de Cooperarea în vederea asigurării adăpostirii
colaborare
și îngrijirii animalelor aflate în pericol, ce
nr.31002/6M/
fac obiectul unui ordin de plasare în
09.11.2021
adăpost, emis de către polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la
Adăpostul de câini fără stăpân, gestionat de
Administrația Domeniului Public - Formația
de Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj
din subordinea Municipiului Târgu Mureș,
pentru animalele domestice de tip Canis
lupus familiaris (câine), cu condiția ca
acestea să fie situate pe raza Municipiului
Târgu Mureș în momentul în care acestea se
află în pericol.

