ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 05.11.2018
privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA
S.R.L., a drumurilor de exploatare aparţinând domeniului public al
municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport a
agregatelor minerale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN:
Examinând expunerea de motive nr. 20116 din 31.10.2018 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 20118 din 31.10.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului ;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 05.11.2018 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 05.11.2018 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 05.11.2018 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „g” din Legea nr. 85/2003 - legea
minelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 6, alin (1)
coroborat cu pct. 9 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 94/2009 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ,,c”, alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin.
3, ale art. 124, precum si cele ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă acordul de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a
drumurilor de exploatare identificate în sola 514, în extravilanul municipiului Roman,
ce vor fi utilizate de societate în procesul de transport a agregatelor minerale extrase de
pe suprafaţa de teren de 10000 m.p., proprietate privată a municipiului Roman şi
concesionată societăţii, potrivit anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la
îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Iulia HAVRICI TOMŞA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 05.11.2018

ACORD DE REABILITARE
I. PĂRŢILE ACORDULUI:
1.1. Municipiul Roman;
1.2. S.C. ROCNA S.R.L.
II. OBIECTUL ACORDULUI:
II.1. Agentul economic va utiliza drumurile de exploatare (conform schiţei
anexă la prezentul acord) în procesul de exploatare şi transport a agregatelor
minerale de pe suprafaţa de teren extravilan, proprietate privată a municipiului
Roman şi concesionată, conform contractului de concesiune nr. 14382 din
28.08.2017.
II.2. Obligaţiile agentului economic:
- va menţine integritatea drumului;
- în procesul de exploatare şi transport nu va afecta proprietăţile învecinate.
III. ALTE CALAUZE
Prezentul acord se utilizează pentru eliberarea permisului de exploatare a
agregatelor minerale, de pe suprafaţa de 10000 mp teren extravilan din sola 514,
de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Bucureşti.
IV. CLAUZE FINALE
IV.1 Prezentul act reprezintă acordul părţilor.
IV.2. Prevederile acordului pot fi completate prin acte adiţionale, prin
voinţa părţilor.
IV.3. Prezentul acord are valabilitate până la data expirării permisului de
exploatare.
IV.4. Prezentul act a fost încheiat în două exemplare:
- un exemplar Municipiul Roman;
- un exemplar S.C. ROCNA S.R.L. – Roman.
PRIMAR,
Lucian-Ovidiu MICU
------------------------

S.C. ROCNA S.R.L.
Eugen RĂILEANU
----------------------------

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Cabinet Primar
Nr. 20116 din 31.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului de reabilitare, în
sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare aparţinând
domeniului public al municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în
procesul de transport a agregatelor minerale
În vederea realizării investiţiei ,,Amenajare iaz agrement şi
împrejmuire“ conform autorizaţiei de construire nr. 127/11.07.2018, beneficiar
fiind S.C. ROCNA S.R.L., în conformitate cu cele prevăzute în cuprinsul Legii
nr. 85/2003 – legea minelor şi a Ordinului nr. 94/2009 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, este necesar ca
investitorul să deţină un ’’Acord de reabilitare’’ pentru circulaţia pe drumurile
publice, fiindu-i necesar pentru emiterea, de către Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale Bucureşti, a Permisului de exploatare, în vederea executării
lucrărilor propuse.
Terenul care face obiectul proiectului are suprafaţa de 10000 m.p. (baltă
şi uscat), este proprietatea privată a municipiului Roman (H.C.L. nr.
116/23.07.2015, anexa 1, poziţia 10, înscris în Cartea Funciară a municipiului
Roman cu nr. 58881), concesionat de S.C. ROCNA S.R.L., conform
Contractului de concesiune nr. 14382 din 28.08.2017.Terenul este situat într-o
zonă în care se suprapun teritorial 2 situri Natura 2000: ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu şi ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman.
Prin proiectul ’’Amenajare iaz agrement şi împrejmuire’’ titularul
acestuia propune realizarea unui iaz de agrement pentru pescuit sportiv, prin
adâncirea (decolmatarea) şi mărirea suprafeţei bălţii existente. Utilajele şi
mijloacele de transport necesare pentru execuţia lucrărilor prevăzute în etapa de
construire şi reconstrucţie ecologică vor fi închiriate de la un operator economic
de profil (exploatează, transportă şi prelucrează agregate minerale) din zonă.
Accesul mijloacelor de transport la terenul de amplasament se face din str.
Bogdan Dragoş, apoi pe un drum de exploatare (care trece pe lângă staţia de
tratare a apelor uzate a municipiului Roman). Nu vor fi construite drumuri noi,

iar drumurile de acces nu vor suferi modificări. Zona locuită se află la o distanţă
de peste 2,5 km faţă de amplasamentul analizat.
Acordul de reabilitare se aprobă în scopul obţinerii de către S.C. ROCNA
S.R.L., a permisului de exploatare de la Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale (ANRM).
Întrucât prin implementarea proiectului se obţin o serie de avantaje cum
ar fi: lărgirea bălţii existente, fără alte intervenţii şi îmbunătăţirea esteticii zonei,
prin prevenirea depozitării necontrolate a deşeurilor, propun Consiliului local să
aprobe acordul de reabilitare în vederea obţinerii permisului de exploatare a
agregatelor minerale de către S.C. ROCNA S.R.L.
Faţă de cele prezentate, rog doamnele şi domnii consilieri să se pronunţe
prin vot.
INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Roman
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr. 20118 din 31.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului de reabilitare, în
sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare aparţinând
domeniului public al municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în
procesul de transport a agregatelor minerale
Proiectul de hotărâre prezentat de dl. primar al municipiului Roman –
Lucian-Ovidiu Micu, se referă la exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina
S.C. ROCNA S.R.L., a drumului de expoatare aparţinând domeniului public al
municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport a
agregatelor minerale.
Motivaţia legală rezidă din prevederile anexei 1, cap. B, pct. 9 din
Ordinul nr. 94/30.04.2009, care stipulează că pentru acordarea permisului de
exploatare, de către ANRM, documentaţia tehnică va conţie obligatoriu şi
”acordul de reabilitare, încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale
pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează
infrastructura rutieră şi clădirile adiacente din localităţile urbane sau rurale
respective’’.
Prin implementarea proiectului și realizarea investiției se obțin o serie de
avantaje cum ar fi: largirea bălții existente, fără alte intervenții și îmbunătățirea
esteticii zonei, prin prevenirea depozitării necontrolate a deșeurilor.
În consecinţă recomand adoptarea prezentei hotărâri.
Arhitect şef,
Iulian Sebastian NEGRU

