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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017 

 

Examinând expunerea de motive a primarului municipiului Roman, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată cu numărul 5359 din 19. 03.2018 și  luând 

în considerare adresa nr. 333/21.02.2018  a operatorului  Serviciului public pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman -SC MUNICIPAL LOCATO 

SERV S.A. Roman , înregistrată la UAT mun Roman cu nr. 3385/21.02.2018 am 

constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității 

 

Prin H.C.L. nr. 129/07.07.2017, s-a aprobat Regulamentul serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Roman, precum și delegarea de gestiune 

prin concesiune a acestui serviciu  către SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman. 

 

Luând în considerare faptul că pentru fiecare câine capturat operatorul suportă 

toate cheltuielile prevăzute de legislația specifică, în conformitate cu tarifele aprobate de 

Consiliul Local al municipiului, apreciem ca fiind justificată recuperarea acestor 

cheltuieli, de la stăpânul câinelui/ câinilor revendicați. 

          

  De asemenea, având în vedere necesitatea unei rezonabile evaluări a  indicatorilor de 

performanță asociați obiectivelor asumate de către operator, se impune revizuirea anexei 

10 -INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ȘI DE CALITATE  ai Serviciului public 

de gestionare a câinilor fără stăpân  din Municipiul Roman atât din  Regulamentul de 

organizare și funcționare a  Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

Municipiul Roman, anexa nr.2, la HCL nr. 129/07.07.2017, conform anexei nr. 1 la 

prezenta, cât și din  CAIETUL  DE SARCINI  Privind delegarea de gestiune prin 

concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Roman, anexa 3 la HCL nr. 129/07.07.2017,  conform anexei nr.2 la prezenta.  
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Din punct de vedere al legalității avem în vedere următoarele : 

 

 Art. 7 al (1) din O.U.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, conform căruia  

“Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei 

publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în 

atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a acestor autorităţi”,  

 

Art. 4 al (5) din O.U. G. Nr. 155/ 2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările și completările ulterioare  conform 

căruia : ,, (5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a 

câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.” 

 

Art. 20 din 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 conform căruia :  

,, (1) În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea 

sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin 

hotărârea consiliului local, respectiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

    (2) Achitarea sumelor se va face în termenul stabilit prin hotărâre a consiliului local, 

respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

 

  

În considerarea celor expuse apreciem că sunt îndeplinite condițiile de fond, formă, 

necesitate şi oportunitate pentru modificarea INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ 

ȘI DE CALITATE  ai Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân  din 

Municipiul Roman și respectiv a punctului 8.5. din Regulamentul de organizare și 

funcționare a  Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Roman, motiv pentru care propunem spre consultare proiectul de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. Nr. 129/2017 

 

 

Șef Serviciu Monitorizare Servicii de Utilități Publice -  Mioara COCEA   

 

 

Șef Birou Juridic Contencios – Corina POPA    


