ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.04.2018
privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind
prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 7882 din 23.04.2018 iniţiată de
către dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate comun nr. 7883 din 23.04.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și
Biroul Juridic-Contencios.
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. __ din
27.04.2018 al Comisiei Juridice, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei
pentru buget - finanțe, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.04.2018
dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, ale O.U. G. nr. 155/ 2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân, precum și ale art. 3 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;
Luând act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct.
19, din Legea nr. 215/2001R - Legea administrației publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă încheierea de protocoale de colaborare privind prestarea
serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, între S.C. MUNICIPAL LOCATO

SERV S.A. în calitate de delegatar al serviciului public de gestionare a câinilor fără
stapân şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADI Roman Metropolitan,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2 Se aprobă tarifele la care se vor presta serviciile prevazute la art. 1,
după cum urmează:
a) Se vor aplica tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 56/29.03.2018 și un tarif
suplimentar de transport în cuantum de 1,5 lei /km.
b) Se va aplica pentru fiecare UAT o taxa fixă minimă lunară în cuantum
de 500 lei/lună.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018

PROTOCOL DE COLABORARE
privind prestarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân
nr.__________din data de________
1.Părţile contractante
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. cu sediul in Roman, str.
___________________________, judetul Neamț, CUI _________________
cont nr. _____________________, deschis la __________________________,
reprezentata prin director _______________________________ în calitate de
prestator, pe de o parte
şi
Comuna ..................……….., cu sediul ..............…………….., telefon:
…………………, număr de înmatriculare ………………..,, cod fiscal
……………… cont …………………… deschis la …………………, sucursala
Roman, reprezentata prin …………………….. în calitate de achizitor,
Clauze obligatorii
2. Obiectul principal al contractului
2.1 - Prestatorul se obligă să presteze ”servicii de transport, manopera
prindere caini, cheltuieli materiale si proceduri medicale obligatorii privind
cazarea in Adapost.
2.2 - Achizitorul se obligă să platească :
a) tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 56/29.03.2018 și un tarif
suplimentar de transport în cuantum de 1,5 lei /km;
b) o taxa fixă minima de lunara în cuantum de 500lei/lună;
3. Preţul contractului
3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului
de catre achizitor, este conform art. 2 și ofertei.
4. Durata contractului
4.1 – Prezentul contract este de 1 an de la data semnarii acestuia..
5. Executarea contractului
5.1.Executarea contractului începe de la data semnarii acestuia de catre
parti.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt: propunerea financiara incluzand
formularul de oferta;
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
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7.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stabilit cu
respectarea cerintelor beneficiarului si in conformitate cu legislatia in vigoare.
7.2 – Prestatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 285/2013
pentru modificarea O.U.G. nr. 155/2001 privind adoptarea programului de
gestionare a cainilor fara stapan prin care se prevede obligativitatea pastrarii in
adapost a cainilor pentru o perioada de 14 zile.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul
convenit.
8.2 – Achizitorul va efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de
la data emiterii facturii de către prestator. Factura va fi emisa numai dupa
semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie.
9. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1- În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi
execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul, fără
necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract,
de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,1%
din preţul contractului pentru fiecare zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor .
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
9.3 –Partile au cazut de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin
drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV fara punerea in intarziere a
prestatorului sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti,
in urmatoarele situatii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, certificarile
sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale
b) daca una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale fara
acordul
celeilalte parti.
c) Daca achizitorul nu onoreaza plata facturilor timp de trei luni consecutiv
Clauze specifice
10. Alte resposabilităţi ale achizitorului
10.1- Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati
si/sau informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
12. Forţa majoră
12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta
acţionează.
12.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a
forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la
apariţia acesteia.
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12.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată
pretindă celeilalte daune-interese.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate
ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
13.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative , achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti
competente din România.
14. Limba care guvernează contractul
14.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
15. Comunicări
15.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii
cât şi în momentul primirii.
15.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex,
fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
16. Legea aplicabilă contractului
16.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi .............. prezentul contract în 3 exemplare
originale, unul pentru achizitor si 2 pentru prestator.

Achizitor

Prestator
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

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. 7882 din 23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii de
protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de
gestionare a câinilor fără stăpân
Prin H.C.L. nr. 129/2017, 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 S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A. Roman. Operatorul – societate comercială în subordinea Consiliului
Local Roman, gestionează acest serviciu public, precum și adăpostul special
amenajat, care este proprietatea municipilui Roman.
Prin adresa nr. 685/20.04.2018 S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
Roman ne-a solicitat acordul pentru a încheia o serie de protocoale de colaborare
privind prestarea acestui serviciu și catre alti utilizatori, UAT-uri limitrofe
municipiului Roman, care sunt membre în A.D.I. Roman Metropolitan.
Cum aceasta asociație a fost creată tocmai pentru a facilita cooperarea
dintre UAT urile din zona Roman, la ultima sedința a Adunarii generale a
asociației s-a pus în discuție aceasta problema, UAT-urile exprimandu-și
interesul în acest sens.
Având în vedere că prestarea serviciului presupune folosirea bazei
material care este proprietatea municipiului Roman, este necesar acordul
acestuia cu privire la încheierea acestor acorduri, precum și aprobarea tarifului
ce urmeaza a fi practicat de operator.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

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: Direcția Tehnică și Biroul Juridic-Contencios
Nr. 7883 din 23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii de protocoale de
colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
Din punct de vedere al oportunitații:
Prin H.C.L. nr. 129/2017, 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 . Operatorul – societate comercială în subordinea Consiliului
Local Roman, gestioneaza acest serviciu public, precum și adapostul special
amenajat, care este proprietatea municipilui Roman.
Prin adresa nr. 685/20.04.2018, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
Roman ne-a solicitat acordul pentru a încheia o serie de protocoale de colaborare
privind prestarea acestui serviciu și catre alti utilizatori, UAT-uri limitrofe
municipiului Roman, care sunt membre în A.D.I. „Roman Metropolitan”.
Cum aceasta asociație a fost creată tocmai pentru a facilita cooperarea
dintre UAT urile din zona Roman, la ultima sedința a Adunarii generale a
asociației s-a pus în discuție aceasta problema, UAT-urile exprimandu-și
interesul în acest sens.
Având în vedere ca prestarea serviciului presupune folosirea bazei
materiale, care este proprietatea municipiului Roman, este necesar acordul
acestuia cu privire la încheierea acestor acorduri, precum și aprobarea tarifului
ce urmeaza a fi practicat de operator.
Din punct de vedere al legalitații:
Protocoalele de colaborare se vor încheia în temeiul art. 3 din H.G.
nr. 1059/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Directia Tehnică,
Ing. Dan Felician IONIȚĂ

Biroul Juridic-Contencios,
C. j. Corina Ionela POPA

