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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 4 din 12.01.2010 

 
Privind aprobarea contractului 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 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 424 din 12.01.2010 înaintată de către 
Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 
specialitate nr. 425 din 12.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;  

Văzând avizul favorabil nr. 2 din 12.01.2010 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 3 din 12.01.2010 al Comisiei 
pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 4 din 12.01.2010 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul pentru legalitate nr. 432 din 12.01.2010 dat de către secretarul 
municipiului Roman; 
   Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 aprobată prin Legea nr. 3/2003 
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, precum şi 
cele ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, ale H.G. nr. 1334/2004, precum şi cele ale H.G. nr. 164/2005; 

Luând act de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile O.G.  
nr. 34/2006; 
   În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “a”, “c” şi “d”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, 
alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă contractul privind delegarea de gestiune prin concesiune a 
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, către  
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S.C. „MUNICIPAL LOCATO SERV” S.A. Roman nr. 21988 din 30.12.2009 cu 
toate modificările efectuate faţă de contractul cadru aprobat prin H.C.L. nr. 189/2008, 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 

Art. 2. Se aprobă tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 
din Municipiul Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Predarea serviciului se va realiza prin proces-verbal de punere în 
posesie de către o comisie numită prin dispoziţie a Primarului Municipiului Roman. 

 
Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va aduce la cunoştinţa celor interesaţi 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                   Consilier,                                                             Secretar, 
      Prof. Valentin DĂNĂILĂ                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 

 
 


