
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Nr. 129 din 07.07.2017 

 
la proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a  

 Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din 

Municipiul Roman, 

către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în calitate de 

operator 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

         Examinând expunerea de motive nr. 10.942 din 27.06.2017  iniţiată de  Lucian-

Ovidiu MICU - Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 10.943 din  

27.06.2017  întocmit de către Biroul Juridic Contencios și Serviciul Monitorizare, Control 

și Marketing Instituțional în baza studiului de oportunitate nr. 10.429 /16.06.2017 și a 

caietului de sarcini întocmite de comisia desemnată prin Dispoziția nr. 680/ 08.06.2017; 
  Văzând avizul favorabil nr. 35 din 07.07.2017 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 54 din 07.07.2017 al Comisiei pentru 

buget - finanțe, avizul favorabil nr. 129 din 07.07.2017 al Comisiei Juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. 11790 din 07.07.2017 dat de către Secretarul municipiului 

Roman; 

         Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și alin. 3,  art. 3, alin. 3, art. 12, alin. 2, lit. 

a, art. 13, alin. 2, lit. a, alin. 5, alin. 6, lit. b, alin. 7 din O.G. nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local; art. 2 alin. 3 din  O.U. G. nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân; art. 3 și art. 8,  din H.G.  nr. 1059/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor ; 

           Luând act de prevecerile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu  prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 19, din Legea 

nr. 215/2001 R- legea administrației publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din Legea 215/2001R - legea administrației publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare ; 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune prin 

concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Roman – anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a  Serviciului public 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman – anexa nr. 2, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului public pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân din Municipiul Roman – anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 4 Se aprobă delegarea de gestiune a serviciului prin negociere directă și 

concesionarea bunurilor publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor,  conform 

contractului cadru – anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre, către S.C. 

MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., societate pe acțiuni cu acționar majoritar Municipiul 

Roman. 

Art. 5  Bunurile din domeniul public ce vor fi utilizate în derularea contractului de 

concesiune vor fi inventariate, înregistrate și predate concesionarulu în termen de 15 zile 

prin grija Direcției Economice din cadrul aparatul de specialitate al primarului 

Municipiului Roman. 

 Celelalte bunuri (dotări, echipamente, etc.), altele decât cele prevăzute la aliniatul 

precedent, fac parte din domeniul privat al Municipiului Roman și vor fi concesionate 

operatorului S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman. 

Art. 6  Se împuternicește primarul municipiului Roman să numească comisia pentru 

negocierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân din Municipiul Roman și să semneze contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman. 

Art. 7  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 3, art. 4, art. 5, 

art. 6, art. 7, art. 8 ale H.C.L. nr. 189/2008 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 în calitate de operator, H.C.L. nr. 4/2010 

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 

Art. 8  Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, comisia numită conform art. 6, 

Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație a S.C. MUNICIPAL 

LOCATO SERV S.A. Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local. 

Art. 9  Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

        

              Preşedinte de şedinţă                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                   CONSILIER,                                       Secretarul Municipioului Roman, 

                   Ilie BOLOCA                                                Gheorghe CARNARIU 


