
            ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de ecarisaj practicate de S.C. 
CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ SRL TÎRGU NEAMŢ 

 
       Consiliul local al orașului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

        Având în vedre prevederile O.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân şi dispoziţiile Hotărîrii nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea progamului de gestionare a câinilor fără 
stăpân. 
         Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată. 
        Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu 
modificările şi completările ulterioare. 

      Avand în vedere Legea privind societatile comerciale, nr.31/1990, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
         Avand în vedere prevederile Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative- teritoriale sunt 
actionari unici ori majori sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 
       Avand in vedere adresa nr. 625 din 13.01.2017 , transmisa de SC Centrul de Intretinere Urbana 
SRL Tirgu Neamt, prin care ne este comunicata Hotararea A.G.A nr.25 din 13.01.2017  privind aprobarea 
tarifelor actualizate la serviciul de ecarisaj. 

       Luând act de  Raportul de specialitate  nr. 919 din 18.01.2017  înaintat de Compartimentul 
Transporturi  şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamţ. 

       Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate 
        In temeiul prevederilor art.36 alin (1) si (2), lit.d, alin.6 lit.a, pct.14, alin.9 precum si in temeiul  
art.45 alin.(1) din Legea privind administratia publica locala, nr.215/2001 , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

                                          HOTĂRĂȘTE: 
           Art.1. Se aprobă tarifele actualizate la serviciul de ecarisaj practicate de S.C. CENTRUL DE 
ÎNTREŢINERE URBANĂ SRL TÎRGU NEAMŢ, conform anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia.            

Art.2.  S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tîrgu Neamţ  va lua toate 
masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri. 
           Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte hotărârii contrare. 

       Art.4.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin Compartimentul Administraţie Publică Locala va 
asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărîri instituţiilor și persoanelor interesate. 

Nr. 21 

din 31.01.2017 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier: B^rsan Ciprian Valeriu                                                                   

 

Contrasemnează, 

                                                                                                   Secretar oraş, 

                                                                                                        Jr. Laura Elena Maftei 

 
 

Total consilieri locali 19 

Prezenţi  19 

Pentru   19 

Împotrivă 

Abţineri 
 



ANEXĂ LA 
        HCL NR. 21 DIN 31.01.2017 
 
 
 TARIFELE ACTUALIZATE LA SERVICIUL DE ECARISAJ 
 

 

Nr. 
Crt. 

Activitate u.m. Tarif (fără  TVA) 

1 Capturare caine Lei/câine 19,41 lei 
2 Cazare câini la adăpost Lei/zi 28,21 lei/câine 
3 Crotaliere Lei/câine 8,81 lei 
4 Microcipare  Lei /câine 27,45 lei 
5 Deparazitare internă/externă Lei /câine 4,68 lei 
6 Eutanasiere  Lei/câine 44,90 lei 
7 Sterilizare mascul Lei /câine 46,62 lei 
8 Sterilizare femelă Lei /câine 73,41 lei 
9 Vaccin antirabic Lei /câine 8,03 lei 
10 Autospecializata IVECO  Lei /zi 43,59 lei 
11 Înregistrae date + carnet sănătate Lei /căine 15 lei/câine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


