
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

          
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 97 din 06.08.2008 

 
Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 40 din 28.05.2001 privind 

Regulamentul de Gospodărie Comunală 

  
      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 12553 din 25.07.2008 întocmită de 
Serviciul Lucrări Publice Investiţii şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
 Văzând raportul de specialitate nr.12555 din 25.07.2008  întocmit de Direcţia 
Tehnică; 
    Văzând avizul favorabil nr. 29 din 04.08.2008 al comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 24 din 04.08.2008 al comisiei pentru 
administraţie publică locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13210 din 
06.08.2008 dat de către secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din 
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 40 din 
28.05.2001  pentru aprobarea Regulamentului de Gospodărie Comunală, cu 
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 
 

La Capitolul I - Norme privind buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, 
păstrarea liniştii şi ordinii publice  la Art. 6, alin. 1 se introduce litera n) care va  
avea următorul cuprins ,, Art. 6 Se interzice: …,,… 

n) lăsarea nesupravegheată a porcilor şi a câinilor pe spaţiile aparţinând 
domeniului public şi privat precum şi a cailor, vacilor şi oilor în scopul de a păşuna  
pe spaţiile verzi sau parcuri  aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Roman , cu excepţia păşunilor. “ 

 

La Capitolul VI-  Sancţiuni contravenţionale: 
- La Art. 18, alin. 1 se introduce litera f) care va avea următorul cuprins ,, Art. 18 
Constituie contravenţii şi se sancţionează dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte ….,, …. 
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f) încălcarea prevederilor art. 6, alin. 1, lit. n) se sancţionează cu amendă de 

la 500 lei la 1000 lei. „ 
 

- După Art. 20 se introduce art. 22^1 care va avea următorul cuprins: 
 

,, Art. 22^1 Proprietarul animalelor menţionate la art. 6, lit. n) va fi somat în regim 
de urgenţă, scris sau verbal de către agentul constatator să le ridice de pe domeniul 
public sau privat al municipiului Roman. În situaţia în care proprietarul nu dă curs 
somaţiei, animalelel vor fi ridicate de autoritatea administraţiei publice locale şi 
depozitate în spaţii special amenajate, pe cheltuiala proprietarului unde li se va 
asigura îngrijire corespunzătoare. Predarea animalelor către proprietar se poate 
face numai după achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de ridicarea şi transportul 
acestora, precum şi după achitarea sumei de 75 lei/zi reprezentând tarif pentru 
depozitare şi îngrijire.” 
 

  Art.2 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.3 Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 40 din 28.05.2001 se va modifica 
şi completa corespunzător, dându-se textelor o nouă renumerotare. 

 

Art.4 Hotărârea în cauză se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Poliţiei Comunitare Roman, Prefectului judeţului Neamţ, 
precum şi altor persoane şi autorităţi interesate.  
  
 
          Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează 
                  Consilier,                                                                   Secretar, 
   Ec. Leonard ACHIRILOAIEI                              Jurist Gheorghe CARNARIU 
 
 


