ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.08.2017
privind completarea H.C.L. nr. 177/2015 privind aprobarea
tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN ;
Examinând expunerea de motive nr. 14531 din 22.08.2017 iniţiată de
către dl. Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 14532 din 22.08.2017 întocmit de către Direcția Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.08.2017 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. ___ din 30.08.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. _____ din 30.08.2017 dat de Secretarul Municipiului
Roman.
Luând în considerare adresa nr. 14256/22.08.2017 a SC MUNICIPAL
LOCATO SERV SA Roman, precum și prevederile H.C.L. nr. 129/2017 privind
delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea
Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A. Roman în calitate de operator;
Având în vedere prevederile H.G. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, precum și
prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” și ale art. 36, alin. (6), lit. „a” din legea nr.
215/2001R;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din
legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă completarea anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 177/2015, așa
cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 29/2017, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Tarifele pentru întreținerea câinilor adoptați la distanță și pentru
indentificarea prin microcipare și control a câinilor fără stăpân intră în vigoare la
data de 01.09.2017.

Art. 3. Primarul Municipiului Roman și SC MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 30.08.2017
TARIFE PENTRU GESTIONAREA SERVICIULUI CÂINI
COMUNITARI
Nr.
crt.

Activitate

1

Capturare, transport și preluare câini

2

Tarif existent Tarif propus
lei/câine
lei/câine
114

114

Deparazitare internă

7

7

3

Deparazitare externă

14

14

4

Vaccinare DHPPI

11

11

5

Vaccin antirabic

8

8

6

Cazare (adăpost)

0

0

7

Identificare prin microcipare și control
animale

8

Hrană câini*

9

15
1,13

1,13

Întreținere, igienizare padoc**

29

29

10

Castrare mascul

75

75

11

Castrare femelă

160

160

12

Eliberare animale (crotal/zgardă)

0

0

13

Eutanasiere

58

58

14

Ecarisaj (Protan)***

2,25

2,25

15

Cheltuieli de personal/ lună – total

18.100

30.136

* - tariful de hrană este pentru un câine pe zi
** - tariful de întreținere este pentru un padoc (sunt 86 de padocuri)
*** - tariful este pentru 1 kg de cadavru predat la ecarisaj
Tarifele nu conțin TVA
Cheltuieli de întreținere a câinilor adoptați la distanță
Nr. crt.

Activitate

Tarif propus lei/ zi/ câine

1

Întreținere, igienizare padoc

1,00

2

Hrană uscată

1,13

3

Cheltuieli personal

4,1

Total
Nu sunt incluse eventualele tratamente medicale.

6,23

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: CABINET PRIMAR
Nr. 14351 din 22.08.2017

E-mail: primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 177/2015 privind
aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari

Prin H.C.L. nr. 177/2015 s-au aprobat tarifele pentru serviciile de
gestionare a câinilor comunitari din Municipiul Roman.
Prin adresa nr. 14256/22.08.2017, SC MUNICIPAL LOCATO SERV
S.A., în calitate de concesionar al serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân, a solicitat aprobarea tarifelor de întreținere a câinilor adoptați la distanță,
precum și a tarifelor de identificare a câinilor prin microcipare și control
animale.
Urmare a studierii tarifelor ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului
Local, consider că acestea sunt justificate, acestea referindu-se la cheltuielile de
personal, precum și la cele cu întreținerea și hrana câinilor adoptați la distanță în
care trebuie să se încadreze operatorul.
Având în vedere faptul că în cuprinsul HCL nr. 177/2015, cu modificările
ulterioare, nu au fost reglementate aceste tarife, se impune completarea hotărârii
menționate cu noile tarife.

INIŢIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 14352 din 22.08.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 177/2015 privind
aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
Văzând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate
și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
Prin H.C.L. nr. 177/2015 s-au aprobat tarifele pentru serviciile de
gestionare a câinilor comunitari din Municipiul Roman.
Prin adresa nr. 14256/22.08.2017, SC MUNICIPAL LOCATO SERV
S.A., în calitate de concesionar al serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân, a solicitat aprobarea tarifelor de întreținere a câinilor adoptați la distanță,
precum și a tarifelor de identificare a câinilor prin microcipare și control
animale.
Urmare a studierii tarifelor ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului
Local, consider că acestea sunt justificate, acestea referindu-se la cheltuielile de
personal, precum și la cele cu întreținerea și hrana câinilor adoptați la distanță,
dar și la identificarea prin microcipare și controlul câinilor fără stăpân în care
trebuie să se încadreze operatorul
Având în vedere faptul că în cuprinsul HCL nr. 177/2015, cu modificările
ulterioare, nu au fost reglementate aceste tarife, se impune completarea hotărârii
menționate cu noile tarife.
Din punct de vedere al legalității
Potrivit art. 26 alin. 2 din H.G. 1059/2013, „Cheltuielile de întreţinere în
adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă sunt stabilite
prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General
al Municipiului Bucureşti”.
În consecință, considerăm că proiectul întruneşte condiţiile de fond,
formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr.
24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz
favorabil.
Director Tehnic,
Dan-Felician IONIȚĂ

