ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 29.03.2018
privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor
comunitari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 5570 din 21.03.2018 iniţiată de către
dl. Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 5571 din 21.03.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 29.03.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. __ din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. ____ din 29.03.2018 dat de Secretarul Municipiului
Roman.
Luând în considerare adresa nr. 333 din 21.02.2018 a S.C. MUNICIPAL
LOCATO SERV S.A. Roman, precum şi 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. nr. 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 şi prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din
același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor
comunitari din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor comunitari din
Municipiul Roman, specificate în anexă, intră în vigoare la data de 02.04.2018;

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 177 din
09.11.2015, H.C.L. nr. 29 din 28.02.2017 și H.C.L. nr. 168 din 30.08.2017 se
abrogă;
Art. 4. Primarul Municipiului Roman şi S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A. Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. __ din 29.03.2018

TARIFE
PENTRU GESTIONAREA SERVICIULUI CÂINI COMUNITARI

Nr.
crt.

Activitate

Tarif
existent
lei/câine

Tarif
propus
lei/câine

114

114

1

Capturare, transport şi preluare câini

2

Deparazitare internă

7

9

3
4

Deparazitare externă

14

20

Vaccinare DHPPI

11

35

5

Vaccin antirabic

8

15

6
7

Cazare (lei/zi) pentru revendicare

0

9

Identificare prin microcipare şi control animale

15

20

8
9

Hrană câini*

1,13

3

Întreţinere, igienizare padoc**

29

30

10

Castrare mascul

75

100

11
12

Castrare femelă

160

200

Eutanasiere

58

60

13
14

Ecarisaj (Protan)***

2,25

3

30.136

32.000

6,23

9

15

Cheltuieli de personal/ lună - total
Cheltuieli de intretinere a câinilor adoptați
la distanță

* - tariful de hrană este pentru un câine pe zi
** - tariful de întreţinere este pentru un padoc (sunt 86 de padocuri)
*** - tariful este pentru 1 kg de cadavru predat la ecarisaj
Tarifele nu conţin TVA.

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. 5570 din 21.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru
gestionarea câinilor comunitari
Prin adresa nr. 333 din 21.02.2018 a S.C. Municipal Locato Serv S.A.
Roman, concesionarul serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din
Municipiul Roman, solicită ajustarea tarifelor aprobate prin H.C.L. nr. 177 din
09.11.2013, respectiv anexa nr. 1.
Solicitarea se întemeiază pe prevederile H.C.L. nr. 189 din 2008 privind
delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân din Municipiul Roman către S.C. Municipal Locato Serv
S.A. Roman în calitate de operator, respectiv art. 19 şi 21 din anexa nr. 3.
Urmare a verificării datelor prezentate în adresa mai sus amintită, consider
că cele solicitate de S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman în urma notei de
inspecție a D.S.V.S.A. Neamț sunt justificate și se impune modificarea anexei
nr. 1 din H.C.L. nr. 177/2015. Aceasta se referă la cheltuielile de personal lunare
în care trebuie să se încadreze acest operator. Creşterea solicitată este motivată
de modificarea Codului Fiscal de la 01.01.2018 prin care s-a majorat salariul
minim pe economie la 1900 lei/luna, cât și de înlocuirea tipului de hrană
(subproduse de origine animală nedestinate consumului uman) cu hrană uscată
granulată. Au crescut față de ultimele tarife aprobate și prestațiile cu serviciile
veterinare pe care SC Municipal Locato Serv S.A. trebuie să le achite la terți.
S-a tinut cont și de o încadrare minimă cu personal care să permită gestionarea
cu respectarea prevederilor legale a activitatii serviciului câini comunitari.
În consecinţă, rog Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
în care a fost iniţiat.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 5571 din 21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru
gestionarea câinilor comunitari
Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 5570 din
21.03.2018 şi proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului
Roman - Lucian Ovidiu Micu, am constatat:
prin adresa nr. 333/21.02.2018 concesionarul serviciului public
de gestionare a câinilor fară stăpân din Municipiul Roman, S.C.
Municipal Locato Serv S.A. Roman solicită ajustarea tarifelor
aprobate prin H.C.L. nr. 177 din 09.11.2015 din anexa la respectiva
hotarare. Solicitarea este îndreptațită de faptul ca salariul minim pe
economie a crescut de la data de 01.01.2018 la 1900 lei/luna și
implicit costurile cu personalul au crescut.
- încadrarea numerică cu personal pentru prestarea acestui
seviciu este justificată pentru a se asigură defașurarea în bune condiţii
a acestei activității;
- înlocuirea tipului de hrană SNCU (subproduse de origine
animală nedestinate consumului uman) cu hrană uscată granulată la
recomandarea DSVA Neamț implică un nou cost, la fel și în cazul
serviciilor medicale;
-

În aceste condiţii propun adoptarea proiectului de hotărâre în
forma prezentată împreună cu anexa care conţine tarifele ce se vor
practica, el îndeplinind condiţiile de legalitate si oportunitate.
Director Tehnic,
Ing. Dan Felician IONIŢĂ

