
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 51 din 31.03.2014 

 
privind aprobarea Regulamentului  privind deținerea, identificarea și 

înregistrarea  câinilor cu stăpân și accesul acestora pe domeniul public 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 6043 din 27.03.2014 înaintată de către domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate   

nr. 6044 din 27.03.2014 întocmit de către Direcţia Poliţia Locală; 

Văzând avizul favorabil nr. 14 din 31.03.2014 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 54 din 31.03.2014 al Comisiei Juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 6210 din 31.03.2014 dat de către Secretarul municipiului 

Roman; 

 Luând în considerare prevederile O.G nr. 42/2004 privind organizarea activității 

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, 

ale Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor de companie, ratificată prin Legea nr.  

60/2004, ale O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al câinilor periculoși și agresivi, 

aprobată prin Legea nr. 60/2003, ale Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind 

identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, precum şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, cu modificările și completarile ulterioare. 

În conformitate cu art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 7 și 9, ale art. 45, precum şi ale art. 115, 

alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind deținerea, identificarea și înregistrarea  

câinilor cu stăpân și accesul acestora pe domeniul public,  prevăzut în anexa nr. 1,  parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 
 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri art. 1, alin. 2, lit. „n”, art. 2, lit. 

„c”, precum şi prevederile referitoare la art. 1, alin. 2, lit. „n” şi art. 2, lit. „d” din art. 19, lit. 

„d” din H.C.L. nr. 133 din 30.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de 

gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman se abrogă. 
 

 Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, cu 

punerea în aplicare a Regulamentului  privind deținerea, identificarea și înregistrarea  câinilor 

cu stăpân și accesul acestora pe domeniul public. 
 

  Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, autorităților și persoanelor interesate 

prin grija secretarului municipiului Roman. 
 

             Președinte de ședință              Contrasemnează 

            Consilier,              Secretarul Municipiul Roman, 

       Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA                                    Jr. Gheorghe CARNARIU 


