ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 30.03.2017
privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu SC Municipal Locato Serv SA
Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 5050 din 21.03.2017 iniţiată de Lucian
Ovidiu Micu - Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 5051 din
21.03.2017 întocmit de Serviciul Monitorizare, Control şi Marketing Instituţional –
Birou Monitorizare mediu;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. __ din 30.03.2017 dat de Secretarul
municipiului Roman.
Având în vedere: O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia
mediului aprobată prin Legea nr. 265 din 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr.191 din 16 aprilie 2002 - Legea grădinilor zoologice şi acvariilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 din
2007 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, al. (2) lit. „e”, al. (7), lit. „a”, art. 45, precum
şi ale art. 115, alin. (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001R, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat cu S.C. Municipal
Locato Serv S.A. Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN

SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN

ACORD DE PARTENERIAT
privind colaborarea în cadrul administrării Grădinii Zoologice Roman

Încheiat astăzi, ____/____/_______, la sediul Primăriei Municipiului Roman,
Piaţa Roman-Vodă nr. 1, judeţul Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii
nr.191/2002 - legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice; O.U.G. nr. 195/2005
privind protecţia mediului şi Ordinului Ministrului mediului şi dezvoltării durabile
nr.1798/2007
Între:
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă nr.1, cod
poştal 611022, C.I.F. 2613583, reprezentat legal prin Primar, Lucian Ovidiu
Micu, în calitate de partener,
şi
SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN, cu sediul în municipiul
Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 259, cod poştal 611040, C.I.F. 25357255,
reprezentată prin Director general, Constantin Damaschin, în calitate de partener.
I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
În cadrul Grădinii Zoologice Roman partenerii vor colabora pe toată durata
acordului de parteneriat pentru următoarele activităţi:
1. gestionarea deşeurilor de origine animală,
2. utilizarea echipamentul de tranchilizare de către persoana autorizată pentru a
utiliza arme de foc.
II. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Acordul de parteneriat se încheie pe o durată nedeterminată, începând cu data
semnării acestuia şi încetează la cererea fundamentată de oricare dintre părţi.
OBLIGAŢII PARTENERILOR
Municipiului Roman, în calitate de autoritate a administraţiei publice
locale, prin personalul angajat pentru administrarea Grădinii Zoologice Roman,
are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
III.
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a) să solicite sprijin de specialitate reprezentanţilor SC MUNICIPAL LOCATO
SERV SA ROMAN pentru colectarea, stocarea temporară şi predarea spre
neutralizare a cadavrelor de animale, când este cazul; solicitarea va fi onorată
numai după efectuarea necropsiei de către medicul veterinar contractat pentru
Grădina Zoologică Roman,
b) să deconteze contravaloarea serviciilor prestate pentru colectarea, stocarea
temporară şi predarea spre neutralizare a cadavrelor de animale, în baza
documentelor justificative,
c) să solicite sprijinul de specialitate persoanei autorizate pentru a utiliza arme
de foc care din cadrul SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN în vederea
tranchilizării unui animal, la recomandarea medicul veterinar,
d) să deconteze, în baza documentelor justificatice, contravaloarea serviciilor
prestate pentru tranchilizarea efectuată la cerere.
SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
ROMAN are următoarele
responsabilităţi şi atribuţii:
a) acordă sprijin de specialitate, la cererea reprezentantului Grădinii Zoologice
Roman, în vederea colectării, stocării temporare şi predării spre neutralizare a
cadavrelor de animale,
b) înaintează documente justificatice pentru decontarea contravalorii serviciilor
prestate pentru colectarea, stocarea temporară şi predarea spre neutralizare a
cadavrelor de animale din Grădina Zoologică Roman,
d) acordă sprijin de specialitate de specialitate Grădinii Zoologice Roman prin
delegarea persoanei autorizate pentru a utiliza arme de foc care din cadrul SC
MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN în vederea tranchilizării unui animal, la
solicitarea reprezentantului Grădinii Zoologice,
e) înaintează documente justificatice pentru decontarea contravalorii serviciilor
prestate de persoana autorizată pentru a utiliza arma de foc în vederea tranchilizării
unui animal.
Prezentul Acord de parteneriat conţine 2 (două) pagini şi a fost încheiat în 2
exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare partener.
Municipiul Roman
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA ROMAN
Director general,
Constantin Damaschin

Birou Juridic

Birou Juridic
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604,
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Cabinetul Primarului
Nr. 5050 din 21.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu S.C. Municipal Locato Serv
S.A. Roman
Datorită faptului că Expoziţia de animale amplasată în Parcul municipal
Roman îndeplineşte criteriile transformării în grădină zoologică şi datorită faptului că
romaşcanii sunt încântaţi de prezenţa animalelor expuse, trebuie luate toate măsurile
necesare pentru reglementarea acestei activităţi.
Luând în considerare şi măsurile impuse de către Garda Naţională de Mediu –
Serviciul Comisariatul Judeţean Neamţ prin nota de constatare încheiată în data de
12.01.2017, consider oportună colaborarea cu S.C. Municipal Locato Serv S.A.
Roman în vederea asigurării bunăstării animalelor şi administrării în bune condiţii a
viitoarei Grădini Zoologice.

INIŢIATOR:
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.740.165, 0233.744.650 Fax. 0233.741.604

Serviciul emitent: Monitorizare, Control şi Marketing Instituţional
Birou Monitorizare mediu
Nr. 5051 din 21.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu S.C. Municipal Locato Serv S.A.
Roman
Având în vedere necesitatea respectării prevederilor legale cu privire la protecţia
mediului, a managementului deşeurilor de origine animală, dar şi asigurarea bunăstării
animalelor;
Examinând expunerea de motive a primarului municipiului Roman în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată cu numărul 5050/21.03.2017 şi proiectul
de hotărâre anexat;
În baza prevederilor Legii nr. 191/2002 – legea grădinilor zoologice şi acvariile
publice, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr.
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.M.D.D. nr.
1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit.„e”, alin. (7) lit.„a”, art. 45, precum şi
ale art. 115, alin.(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001R, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare faptul că Garda Naţională de Mediu – Serviciul
Comisariatul Judeţean Neamţ prin nota de constatare încheiată în data de 12.01.2017 a
impus solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de grădină
zoologică sau înstrăinarea animalelor din colecţie;
Ţinând cont de faptul că atractivitatea Parcului municipal Roman este dublată de
expunerea de animale sălbatice, iar prin acordul de parteneriat propus impactul financiar
este semnificativ redus, consider că proiectul este bine venit şi respectă legislaţia actuală
privind protecţia mediului.
Şef Birou Monitorizare mediu,
Irina Mariana SCORŢANU

