
 

 

 

R O M Â N I A  

J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 89674 din 09.12.2022 

 
pentru abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 100/27.04.2018 

privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 

 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 89676 din 09.12.2022 înaintat de 

către  domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și 

raportul de specialitate comun nr. 89681 din 12.2022 întocmit de către Direcția 

Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică ;   

Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.12.2022 dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 

__.12.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ 

din __12.2022 al Comisiei juridice; 

      În  conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din Ordonanta Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

În temeiul art. 129, alin (2) lit. ”d” si alin. (7) ale art.139 alin. (3) lit. „f” , 

ale art.140, alin.(1) si ale art.196, alin.1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 

100/27.04.2018 privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind 



 

 

prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în sensul abrogării art. 2 

lit. „b” din cuprinsul actului administrativ. 

 

  

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023. 
 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție 

contrară se abrogă. 
 

Art. 4. Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato, persoanelor 

interesate și autorităților interesate. 

 

 

                                                          Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 

 





 

 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinet Primar  

Nr. 89681 din 09.12.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

pentru abrogarea parțială a  Hotărârii Consiliului Local nr. 100/27.04.2018 

privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 100/27.04.2018 a fost 

aprobată o taxă fixă minimă lunară în cuantum de 500 lei ce se aplica pentru 

fiecare unitate administrativ-teritorială cu care Direcția Municipal Locato 

Roman încheie protocoale de colaborare privind prestarea serviciilor de 

gestionare a câinilor fără stăpân. 

Prin Referatul de constatare nr. 4026/08.12.2022, înregistrat la Primăria 

Municipiului Roman sub nr. 89670/09.12.2022, Direcția Municipal Locato 

Roman a solicitat eliminarea acestei taxe având în vedere că aceasta se reflectă 

în noile tarife ce urmează să fie aplicate începând cu data de 01.01.2023. 

Pentru a aplica un tratament corect unităților administrativ-teritoriale care 

încheie protocoale de colaborare pentru prestarea serviciilor de gestionare a 

câinilor fără stăpân cu Direcția Municipal Locato Roman, se impune abrogarea 

art. 2 lit. „b” din HCL 100/27.04.2018 începând cu data de 01.01.2023. 

 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 

 

Prezentul referat de aprobare va fi înaintat către Direcția juridică și 

Administrație Publică și Direcția Economică în vederea întocmirii raportului de 

specialitate. 

 

 

   

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI  



 

 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică 

Nr. 89681 din 09.12.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 100/27.04.2018 privind aprobarea încheierii de protocoale de 

colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
 

 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 100/27.04.2018 s-a aprobat 

încheierea unor protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, între S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. 

în calitate de delegatar al serviciului public de gestionare a câinilor fără stapân şi 

unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADI Roman Metropolitan.  
 

Prin art. 2 lit. „b” din actul administrativ menționat mai sus, a fost 

aprobată o taxă fixă minimă lunară în cuantum de 500 lei ce se aplica pentru 

fiecare unitate administrativ-teritorială cu care Direcția Municipal Locato 

Roman încheie protocoale de colaborare privind prestarea serviciilor de 

gestionare a câinilor fără stăpân. 

Prin Referatul de aprobare nr. 4026/08.12.2022, înregistrat la Primăria 

Municipiului Roman sub nr 89670/09.12.2022 Direcția Municipal Locato 

Roman a solicitat eliminarea acestei taxe având în vedere că aceasta se reflectă 

în noile tarife ce urmează să fie aplicate începând cu data de 01.01.2023. 

Pentru a aplica un tratament corect unităților administrativ-teritorial care 

încheie protocoale de colaborare pentru prestarea serviciilor de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu Direcția Municipal Locato Roman, se impune abrogarea 

art. 2 lit. „b” din H.C.L. nr. 100/27.04.2018 conform Referatului de aprobare 

nr.4026/08.12.2022 întocmit de Direcția Municipal Locato Roman, începând cu 

data de 01.01.2023. 

 



 

 

           Din punct de vedere al legalității 

 

Protocoalele de colaborare se vor încheia în temeiul art.3 din H.G. nr. 

1059/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Având în vedere aceste aspecte, proiectul de hotarare intruneste conditiile 

de fond, forma, necesitate, oportunitate, precum si cele de legalitate cerute de 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, motiv pentru care 

acordam aviz favorabil. 

 
   

      Director D.J.A.P.,                                         Direcția Economică  

    C.j. Camelia RUSU                                 Ciprian Dorin ALEXANDRU 


