
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 6587 din 27.01.2023 

 

privind „Campania de sterilizare a câinilor și pisicilor de pe raza 

municipiului Roman” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

         Examinând referatul de aprobare nr. ___ din 28.12.2022 iniţiată de  către 

dl. consilier local Bogdan Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6588 din 

27.01.2023 întocmit de către Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.01.2023 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din 

__.01.2023 al Comisiei pentru buget - finanțe, avizul favorabil nr. ___ din 

__.01.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, 

avizul favorabil nr. ____ din  __.01.2023 al Comisiei Juridice ;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004R privind protecția 

animalelor, precum și dispozițiile art. 41 din HG 1059/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

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

           În conformitate cu  prevederile art. 129 alin. (14) art. 139 alin. (1) din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă demararea „Campaniei de sterilizare a câinilor și 

pisicilor de pe raza municipiului Roman” și efectuarea următoarelor operațiuni: 

- Sterilizări gratuite pentru câini de rasă comună, cu deținător identificat, cu 

microcipare și înregistrare în RECS; 

- Sterilizări gratuite pentru câini de rasă comună, fără deținător, cu 

microcipare și înregistrare în RECS, în proprietatea mun. Roman; 

- Sterilizări gratuite pentru pisici de rasă comună, cu sau fără deținător. 
 

Art. 2. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, prin 

aparatului de specialitate.  



 

Art. 3. Aparatul de specialitate al primarului, va întocmi Regulamentul de 

Organizare a Campaniei prevăzute la art. 1, care va fi supus aprobării consiliului 

local la prima ședință ordinară. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor 

interesate. 
         

 

 

Inițiator, 

Consilier local 

Bogdan Roman 







                       

   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: Serviciul monitorizare servicii de utilități publice 

Nr 6588 din 27.01.2023 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind „Campania de sterilizare a câinilor și 

pisicilor de pe raza municipiului Roman” 

  

 

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

consilier local Bogdan Roman, am constatat că acesta îndeplinește condițiile de 

legalitate și oportunitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității 

 

 În ultimul timp, numărul câinilor și pisicilor fără stăpân de pe raza 

municipiului Roman a crescut alarmant, acest fenomen fiind accelerat de 

abandonul masiv de către deținători a puilor ori a câinilor și pisicilor adulte, 

precum și de lipsa sterilizării în masă a acestor animale. 

 În ceea ce privește problema abandonului de animale, aceasta provine în 

cea mai mare parte din pasivitatea și lipsa de implicare a deținătorilor acestora, 

întrucât acestea nu sunt sterilizate, deși obligația există. În pofida existenței 

obligativității de a steriliza câinii și pisicile, mulți proprietari nu fac acest 

lucriâu, unul dintre motive fiind costul financiar, dar și lipsa de comunicare și 

informare. 

 Astfel, proiectul supus spre aprobare urmărește un dublu scop: pe de o 

parte, de a permite sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor, iar pe de altă parte, 

de a demara o campanie puternică de comunicare în sensul conștientizării 

populației cu privire la obligativitatea de a își steriliza animalul de companie. 

Inițiatorul propune organizarea campaniei de luare în evidență și sterilizare a 

animalelor , pentru a efectua următoarele operațiuni: 

- Sterilizări gratuite pentru câini de rasă comună, cu deținător identificat, cu 

microcipare și înregistrare în RECS; 

- Sterilizări gratuite pentru câini de rasă comună, fără deținător, cu 

microcipare și înregistrare în RECS, în proprietatea mun. Roman; 

- Sterilizări gratuite pentru pisici de rasă comună, cu sau fără deținător. 

 

Din punct de vedere al legalității 

      Sunt incidente prevederile legii 205/2004R privind protecția animalelor, 

precum și prevederile art. 41 din HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor 



metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, potrivit 

cărora „ Consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor 

cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale” 

 

 Față de cele ce preced, apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și 

oportun și recomand adoptarea acestuia. 

 

 

Șef Serviciul monitorizare servicii de utilități publice,  

Mioara Cocea 
 


