ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 13.04.2017
privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a
terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din
municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 6608 din 10.04.2017 înaintată de către Primarul
Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6609 din
10.04.2017 al Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 13.04.2017 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din 13.04.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. ____ din 13.04.2017al Secretarului municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1,
lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru
construcția/modernizarea/reabilitarea noilor investiții din municipiul Roman, terenuri identificate
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Terenurile înscrise în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre aparțin domeniului public al
municipiului Roman, fiind disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului
Roman şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului local, către Compania
judeţeană APA SERV S.A. Neamţ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Mircea BELOIU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 13.04.2017

LISTĂ
cuprinzând terenurile necesare investiţiilor propuse prin “Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Neamţ în perioada 2014-2020”

Nr.
crt.

Destinatie

Adresa

Lungime
retea (m)

Suprafata
(mp)

1

Staţie repompare apă
potabilă Autogară

Roman, str. Mihai Viteazu, nr.3

13700

2

Staţie repompare apă
potabilă Episcopie

Roman, str. Proletariatului, nr.

4100

3

Conductă aducţiune

Subtraversare Artera
ocolitoare Roman Vest

4

Statie pompare ape uzate
SPAU 1 Roman

Roman, str. Sucedava

850

5

Statie pompare ape uzate
SPAU 3 Roman

Roman, str. Petru Rareş

420

6

Statie pompare ape uzate
SPAU 4 Roman

Roman, str. Vasile Lupu

550

7

Conducta refulare SPAU 1
Roman

50

125

SPAU 1 Roman – Bdl Roman
Muşat

300

450

SPAU 1 Roman – str.
Principatele Unite

120

180

SPAU 1 Roman – Ion Ionescu
de la Brad

70

105

SPAU 1 Roman – str. Aprodu
Arbore

60

90

SPAU 3 Roman – str. Petru
Rareş
Str. Bogdan Dragoş
Drum de exploatare
Str. Bogdan Dragoş

150

225

160
540
1320

240
810
1320

Drum de exploatare

540

540

8

Conducta refulare SPAU 3
Roman

9

Alimentare cu gaz metan
SEAU Roman

10

Linie de rezervă alimentare
cu energie electrică SEAU
Roman

11

Statie de epurare ape uzate
Roman

Roman, str. Bogdan Dragoş,
nr.352

71545

12

Cămine vane sectorizare

Reţea distribuţie apă Roman

300
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru
construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman
Compania judeţeană APASERV S.A. Neamţ a demarat în 2010 un proiect de
extindere şi modernizare a reţelelor de apă şi canalizare din judeţ, în completarea
căruia se propune realizarea unui nou proiect, care propune pentru Municipiul Roman
următoarele investiții principale:
1. Pe partea de apă: reabilitarea echipamentelor hidromecanice, de măsurare
debite și presiune și echipamente electrice pentru captările de apă de la Pildești și
Simionești, stația de clorinare la Cordun, două stații de clorinare în Roman (la
autogară și Episcopie), reabilitarea conductei de aducțiune de la Pildești, reabilitarea
rezervoarelor de înmagazinare de 2500mc și 5000mc, un rezervor de 500mc, dotări cu
echipamente de monitorizare și control, autospecială de detectare pierderi și respectiv
intervenții, precum și un autolaborator.
2. Pe partea de canalizare: reabiliarea a trei stații de pompare ape uzate,
reabilitări și modernizări în cadrul SEAU Roman
Proiectul se va derula cu finanțare UE în etapa 2014-2020, în cadrul Programului
Operaţional Infrastructură Mare, pentru a cărui accesare este necesară completarea
documentaţiei tehnice cu documentele juridice care să ateste dreptul companiei
investitoare de a executa lucrările necesare.
Terenurile pe care se vor realiza lucrările aparţin domeniului public al
municipiului, în administrarea Consiliului local, astfel că – prin hotărâre a acestuia –
ele pot fi puse la dispoziţia proiectului. Este vorba despre 10 tronsoane de stadă şi 7
porţiuni de teren aferente acestora, situate în zonele cartierelor Bogdan Dragoș şi Petru
Rareș, identificate conform listei anexate.
Odată realizate aceste obiective, zonele respective vor dobândi un plus de confort
urban, deziderat pe care dorim să-l împlinim cât mai curând în folosul locuitorilor
municipiului.
Faţă de cele prezentate rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr. 6009 din 10.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru
construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman
Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul
municipiului Roman, am constatat:
Din punct de vedere al oportunităţii:
Proiectul de hotărâre prezent propune consilierilor locali punerea la
dispoziţia Companiei judeţene APA SERV S.A. Neamţ a terenurilor necesare
realizării unor lucrări de extindere și modernizare a reţelelor de apă și
canalizare din municipiul.
Deoarece rezultatele acestor eforturi vor contribui la creșterea nivelului de
echipare edilitară și deci, a confortului tuturor locuitorilor din oraș, lucrările
fiind de folosinţă şi utilitate publică, este firesc demersul municipalităţii de a
sprijini realizarea lor cu fonduri structurale și în consecință, consider oportună
propunerea de a se transmite acest teren în folosința companiei investitoare.
Din punct de vedere al legalităţii:
Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, stabilirea modalităților de valorificare și utilizare a bunurilor proprietate
publică este atributul exclusiv al Consiliului Local, care poate aproba atribuirea
bunurilor proprietate publică în scopul realizării de investiții în folosul
comunității.
Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor
legale, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Arhitect Şef,
Ana-Maria ALEXE

