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HOTĂRÂRE 

Nr.70 din 09.07.2021 

 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului 

de gestionare a câinilor fără stăpân 

 

 

Consiliul Local al comunei   Tămăşeni întrunit în şedinţă la data de 9.07.2021 

    Examinând referatul de aprobare nr. 5407 din 30.06.2021 înaintat de către Primarul 

comunei Tămăşeni, Lucaci Stefan, precum si raportul de specialitate întocmit de 

compartimentul de specialitate nr. 5408 din 30.06.2021  

   Văzând rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  

Având în vedere prevederile: 

 -O.U. G. nr. 155/ 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fară stăpân; 

- 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 prevederile: 

- HCL Roman nr. 295 din 19.12.2018 privind darea în administrare a „Seviciului public 

pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Roman” catre „Directia Municipal 

Locato Roman”, in calitate de operator ; 

-HCL Roman nr. 100 din 27.04.2018, privind aprobarea incheierii de protocoale de colaborare 

privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara  stapan; 

-HCL Roman nr. 56 din 29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea cainilor 

fara stapan; 

      În baza prevederilor art. 129, alin. (2), d) și alin. (7), lit. s), ale art. 139, ale art. 140, alin. 

(1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Adoptă prezenta: 

                                                                HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de 

gestionare a câinilor fară stăpân din Comuna Tămăşeni, între Direcţia Municipal Locato 

Roman, în calitate de delegatar al serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din 

Municipiul Roman şi Comuna Tămăşeni, membră ale ADI Roman Metropolitan, conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2.Se împuterniceşte d-nul Primar Lucaci Ştefan să semneze, în numele şi pe seama 

Comunei Tămăşeni, protocolul  menţionat la art. 1. 

Art.3.Secretarul general al comunei Tămăşeni va   asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităților și persoanelor interesate. 
 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

ȘTEFAN ANTONICĂ                                   Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 










