
ROMANIA  
JUDETUL NEAMT 

COMUNA SABAOANI  
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Nr. 141 din 27.12.2022 
privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari 

 
Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt;  
Examinând referatul de aprobare nr. 15968 din 22.12.2022, întocmit de catre Vîrgă Florin, 

Primarul comunei Sabaoani, precum și raportul de specialitate nr. 15970 din 22.12.2022, întocmit de 
catre viceprimarul comunei;  
 Văzând adresa nr. 4151 din 19.12.2022 primită de la Direcția Municipal Locato Roman privind 
aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 

În temeiul art. 129, alin (2) lit. d și alin (7) art 139 alin. 1 ale art 140, alin (1) , precum și ale 
art. 196 alin 1 ), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

  
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor comunitari din comuna 

Săbăoani, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor comunitari din comuna Săbăoani, 

specificate în anexă, intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023. 
Art.3. Pe data prezentă se abrogă orice prevedere contrară. 
Art.4. Primarul comunei și S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. va duce la indeplinire 

prezenta hotarare. 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al 

comunei Săbăoani, Instituției Prefectului, Directiei Municipal Locato Roman, persoanelor și 
autorităților interesate. 

 
                    Președinte de ședință, 

  Contrasemnează,                                 CONSILIER LOCAL, 
   SECRETAR GENERAL,                                                             ANTOCI IOSIF                
    EC. ROBU MARICICA 

 
 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  17 voturi “ pentru” , 0 “ împotrivă”, 0  “ abțineri”, fiind   prezenți 
17 consilieri locali din totalul  de  17 consilieri. 



 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

NR….../2022 
Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 
caz 

…./…../2022  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 




