R O M Â N I A

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ____din 16.02.2018
privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 2508 din 08.02.2018 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 2509 din 08.02.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. ____ din 16.02.2018 al Comisiei pentru Urbanism şi
Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 16.02.2018 al Comisiei
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 16.02.2018 dat de Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 106/2008, precum şi cele ale
H.C.L. nr. 190/2008;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi
ale art. 115, alin.l, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă preluarea de la C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ a
bunurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 81/14.04.2009
cu bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și transmiterea acestora
către C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ.
Art. 3. Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art. 2 se va face pe bază
de protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a Serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare.
Art. 4. Direcţia Tehnică şi C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. __ din 16.02.2018

Denumire bun

Valoare
totala

Valoarea
bunurilor
finantate din
fonduri
publice

0

1
(2+7)

2
(3+4+5+6)

Contori
Instalatie
tractabila de
curatat canale
cu jet de inalta
presiune
Autolaborator
Renault Master,
complet
echipat cu
aparatura de
inspectie CCTV
Sistem
inspectie puturi
captare (foraje)

Fondul de
Coeziune

Bugetul de
Stat

Bugetul
Local

TVA

Valoarea
bunurilor
finantate
din surse
proprii

3

4

5

6

7

4175941,79

4063193,63

2889205,57

355257,54

32768,55

785961,97

112748,16

148420,36

148017,57

105250,31

12941,40

1193,86

28632,00

402,79

336615,59

194,07

171,09

21,04

1,94

336421,52

70.231,09

40,49

35,70

4,39

0,40

70190,60

Utilaj
multifunctional
buldoexcavator

364519,41

363530,17

258494,08

31783,99

2932,10

70320,00

989,24

Unitate mobila
GIS si NRW

1646372,17

1641469,18

1167193,60

143516,09

13239,49

317520,00

4902,99

TOTAL

6.742.100,41

6216445,11

4420350,35

543524,45

50136,34

31590273,97

525655,30
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 2508 din 08.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
În cursul anului 2017, Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ a finalizat investițiile
realizate în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Achiziție echipamente și servicii conexe
rețelelor de apă și apă uzată în județul Neamț”, cod SIMS 59494, conform contractului de
finanțare nr. 16851/06.11.2015 încheiat între Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț și
Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generală Programe Infrastructură Mare în calitate
de Autoritate de Management POS MEDIU.
Potrivit Ordinului nr. 285/300/2016 din 1 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de
investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu,
„Operatorul emite către UAT proces-verbal sau protocol de predare-primire a investiţiei realizate
în cadrul proiectelor finanţate prin POS Mediu, ce se constituie în bun de retur. Procesul-verbal
sau protocolul de predare-primire va cuprinde valoarea totală a investiţiei finanţate din fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS Mediu, fonduri aferente contribuţiei naţionale,
fonduri aferente contribuţiei publice locale şi alte fonduri publice”.
În aceste condiții, se impune preluarea, de la CJ APASERV S.A., a bunurilor înscrise în
lista de inventar a mjloacelor fixe constituite la finalizarea investițiilor realizate în conformitate
cu contractul de finantare încheiat între Compania Județeană Apa Serv S.A. și Ministerul
Fondurilor Europene, prin Direcția Generală de Programe Infrastructură Mare.
Având în vedere faptul că aceste bunuri sunt destinate exploatării serviciului de apă și
canalizare, este necesară transmite acestor bunuri către operator ,cu titlu de bunuri de retur și
completarea în mod corespunzător a anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 81/14.04.2009 privind
aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de
concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
Anexa la prezenta indică detailat aceste bunuri şi valorile lor,aşa cum au rezultat din
valoarea investiţiei.
Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.

Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 2509 din 08.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea
H.C.L. nr. 81/14.04.2009
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
În cursul anului 2017, Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ a
finalizat investițiile realizate în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Achiziție
echipamente și servicii conexe rețelelor de apă și apă uzată în județul Neamț”, cod
SIMS 59494, conform contractului de finanțare nr. 16851/06.11.2015 încheiat între
Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț și Ministerul Fondurilor Europene
prin Direcția Generală Programe Infrastructură Mare în calitate de Autoritate de
Management POS MEDIU.
În aceste condiții, se impune preluarea, de la CJ APASERV S.A., a
bunurilor înscrise în lista de inventar a mjloacelor fixe constituite la finalizarea
investițiilor realizate în conformitate cu contractul de finantare încheiat între
Compania Județeană Apa Serv S.A. și Ministerul Fondurilor Europene, prin
Direcția Generală de Programe Infrastructură Mare.
Având în vedere faptul că aceste bunuri sunt destinate exploatării serviciului
de apă și canalizare, este necesară transmite acestor bunuri către operator ,cu titlu
de bunuri de retur și completarea în mod corespunzător a anexei nr. 1 la
H.C.L. nr. 81/14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a

bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare
Anexa la prezenta indică detailat aceste bunuri şi valorile lor, aşa cum au
rezultat din valoarea investiţiei.
Din punct de vedere al legalitații
Potrivit Ordinului nr. 285/300/2016 din 1 martie 2016 pentru aprobarea
Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare
publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare
aferente Programului operaţional sectorial Mediu, „Operatorul emite către UAT
proces-verbal sau protocol de predare-primire a investiţiei realizate în cadrul
proiectelor finanţate prin POS Mediu, ce se constituie în bun de retur. Procesulverbal sau protocolul de predare-primire va cuprinde valoarea totală a investiţiei
finanţate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS Mediu,
fonduri aferente contribuţiei naţionale, fonduri aferente contribuţiei publice locale
şi alte fonduri publice”.
Faţă de cele prezentate, apreciez prezentul proiect ca fiind legal și oportun,
și recomand adoptarea acestuia.

Direcția Tehnică,
Dan-Felician IONIȚĂ

