ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind prestarea serviciului
de gestionare a câinilor fără stăpân
Consiliul Local al com. Stănița, judeţul Neamt;
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Comunei Stănița, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre, înregistrat sub nr. 1606/14.04.2021 prin care propune Consiliului Local al Comunei Stănița
aprobarea Statutului comunei Stănița, județul Neamț;
Analizând raportul de specialitate comun întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Stănița înregistrat sub nr. 1605/14.04.2021 ;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local, ale O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, precum și ale art. 3 din H.G. nr. 1059/2013 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân;
Având în vedere prevederile Părții a V-a – reguli specifice privind proprietatea publică și privată a
statului și a unităților administrativ-teritoriale - din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Luând act de H.C.L. Roman nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor
comunitari și H.C.L. Roman nr. 295/19.12.2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman către Directia S.C. Municipal Locato Serv Roman S.A.
In temeiul art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. s, precum și art.196 alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui protocol 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 stăpân și U.A.T. Comuna Stănița – membră a A.D.I. Roman
Metroplitan.
Art.2. Se aprobă tarifele la care se vor presta serviciile prevăzute la art.1 astfel:
- Se vor aplica tarifele aprobate prin H.C.L. Roman nr. 56/29.03.2018 și un tarif suplimentar de
transport în valoare de 1,5 lei/km
- Se va aplica o taxă fixă minimă în cuantum de 500 lei/lună.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului jud.Neamt si se aduce la cunostintă
publică prin grija secretarului comunei Stanita.
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