R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 177 din 09.11.2015
privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor
comunitari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 18795 din 28.10.2015 iniţiată de
către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum
şi raportul de specialitate nr. 18796 din 28.10.2015 întocmit de către Direcţia
Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 68 din 09.11.2015 al Comisiei pentru Buget finanţe, avizul favorabil nr. 179 din 09.11.2015 al Comisiei Juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 19460 din 09.11.2015 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile H.C.L. 189/2008 privind delegarea de
gestiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Roman,
anexa 3, art. 19 şi 21 şi prevederile H.G. 1309/2012 privind privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”,
pct. 16 din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act
normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor
comunitari din Municipiul Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor comunitari din
Municipiul Roman, specificate în anexa nr. 1 intră în vigoare la data de
01.11.2015.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 2 din
H.C.L. nr. 28 din 28.02.2013 se abrogă.
Art. 4. Primarul Municipiului Roman şi S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A. Roman vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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Consilier,
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

