
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 112 din 31.07.2014 

 
privind  prelungirea contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din 

Municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr.12711 din 21.07.2014 înaintată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 12712 din 21.07.2014 întocmit de către Direcţia Tehnică; 

Văzând avizul favorabil nr. 33 din 31.07.2014 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 115 din 31.07.2014 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13825 din 31.07.2014 dat de către 

Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere acordul solicitarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman 

nr. 765/15.07.2014 înregistrată în instituţie cu nr. 2939/07.02.2014; 

Având în vedere prevederile capitolului III, art. 3, din contractul de delegare 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; 

Luând în considerare prevederile art. 32, alin. 3 din Legea serviciilor 

comunitare de  utilitati publice nr. 51/2006, actualizată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a” pct. 14, 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea contractului de delegare 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, cu 30 de luni, de la data 

expirării duratei iniţiale. 

             (2) Se împuterniceşte Primarului Municipiului Roman prin serviciile 

specializate să încheie şi să semneze actul adiţional de prelungire. 
 

  Art. 2. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  

comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

        Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 

                  Consilier,                                              Secretarul Municipiului Roman, 

Mihai-Dănuţ LICHIARDOPOL                                  Gheorghe CARNARIU 


