RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.04.2018
privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7860 din 20.04.2018 întocmită şi
înaintată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum
și raportul de specialitate nr. 7861 din 27.04.2018 întocmit şi înaintat de către
Biroul Juridic;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei pentru
administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018
al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.04.2018 dat
de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 36, alin.(2), lit. b) şi d), alin.(4), lit. d) şi e) și alin. (5), lit. a),
al art. 45, alin. (1), precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R
privind administraţia publica locala;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1: Se dă un mandat Primarului Municipiului Roman, personal și prin
serviciile din Aparatul de specialitate al primarului în vederea initierii
procedurilor de negociere a retragerii Municipiului Roman din A.D.I. AQUA
NEAMȚ și încetarea contractului de delegarea a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, pentru sistemele de alimentare cu apă şi de
canalizare către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ.

Art. 2: Se dă un mandat Primarului Municipiului Roman, personal și prin
serviciile din Aparatul de specialitate al primarului în vederea initierii
procedurilor de negociere a aderarii municipiului Roman la A.D.I. ARSACIS Iasi
și delegarea a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași.
Art. 3. (1) Mandatul acordat vizeaza initierea negocierilor prin care se vor
stabili condițiile retragerii și respectiv, ale aderarii la o alta asociație, costurile
acestui demers, oferta noului operator și o analiza a beneficiilor și costurilor
pentru municipiul Roman. Toate aceste aspecte vor fi consemnate într-un raport
care va fi prezentat Consiliului Local Roman.
(2) Mandatul nu include dreptul de a formula cererea de retragere
din A.D.I. AQUA NEAMȚ sau de asociere la A.D.I. ARSACIS Iasi, acest aspect
urmand a fi supus aprobarii dupa întocmirea și prezentarea raportului prevazut la
alineatul 1.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
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Consilier,
Petru FARCAȘI

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 7860 din 20.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat
Primarului Municipiului Roman
Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Roman este
asigurată în acest moment de către Compania Judeţeană APA SERV S.A.
Neamţ, în baza contractului de delegare a gestiunii a acestui serviciu nr.
28/10.09.2009.
În vederea realizării și implementarii proiectului “Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ”, prin care s-a
urmărit implementarea unui sistem judeţean eficient de alimentare cu apă şi a
unui sistem de canalizare corespunzător, care să asigure atingerea obiectivelor
şi ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană,
precum şi a celor stabilite prin POS Mediu, Municipiul Roman s-a asociat cu
Județul Neamț și alte UAT- uri din județ în ADI AQUA NEAMȚ.
Acest proiect a fost finanţat de către Uniunea Europeană prin Fondul de
Coeziune (FC) în cadrul POS Mediu-Axa prioritară 1 şi cofinanţat de la bugetul
de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii.
Din 2009 și până în prezent beneficiarii serviciului, cetățeni ai
municipiului Roman și-au exprimat nemulțumirea față de tariful ridicat practicat
de C.J. APA SERV S.A. Neamț, în care se asigura serviciile de mentenanță și
intervenții la remedire în cazul avariilor la rețele, precum și refuzul vehement al
operatorului de a încheia contracte individuale de furnizare a apei pentru
utilizatorii din condominii.
Față de aspectele semnalate de utilizatori, autoritatea publică a constatat
că este real faptul ca tarífele practicate sunt superioare celor practicate în alte
UAT-uri, că este real faptul că operatorul a desființat centrul de permanență de
la Roman, care asigura intervenția la avarii, că este reala opoziția clara la

identificarea unor soluții de încheiere a unor contracte individuale similare celor
practicate de furnizorii de energie și gaz, opoziție manifestată prin demersul
juridic de anularea a hotărârilor de Consiliu Local prin care s-a încercat de catre
autoritatea publica reglementarea contractelor individuale.
Verificand piața concurențială din acest domeniu s-au deschis căi de
comunicare și informare cu alti operatori care și-au exprimat disponibilitatea
pentru soluționarea acestor deficiențe și deschiderea pentru realizarea unui
serviciu la standarde superioare și realizarea de investiții în municipiul Roman.
În acest context, este semnificativ interesul concret manifestat de S.C.
APAVITAL Iași, care a venit cu oferte concrete în acest sens, aspecte care au
fost aduse la cunostința autoritații deliberative.
Pentru concretizarea acestor intenții este necesar acordarea unui mandat
din partea Consiliului Local Roman către Primarului Municipiului Roman, în
vederea inițierii unor negocieri prin care să se stabileasca condițiile și
consecințele financiare ale retragerii din ADI AQUA NEAMȚ și condițiile și
oferta noului operator.
Astfel, am promovat prezentul proiect de hotărâre.
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Emitent: BIROUL JURIDIC- CONTENCIOS
Nr. 7861 din 20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat
Primarului Municipiului Roman
Din punct de vedere al oportunității:
Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Roman este
asigurată în acest moment de către Compania Judeţeană APA SERV S.A.
Neamţ, în baza contractului de delegare a gestiunii a acestui serviciu nr.
28/10.09.2009.
În vederea realizarii și implementarii proiectului “Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ”, prin care s-a
urmarit implementarea unui sistem judeţean eficient de alimentare cu apă şi a
unui sistem de canalizare corespunzător, care să asigure atingerea obiectivelor
şi ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană,
precum şi a celor stabilite prin POS Mediu, Municipiul Roman s-a asociat cu
Județul Neamț și alte UAT- uri din județ în ADI AQUA NEAMȚ.
Acest Proiect a fost finanţat de către Uniunea Europeană prin Fondul de
Coeziune (FC) în cadrul POS Mediu-Axa prioritară 1 şi cofinanţat de la bugetul
de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii.
Din 2009 și până în prezent beneficiarii serviciului, cetațeni ai
municipiului Roman și-au exprimat nemultumirea față de tariful ridicat practicat
de C.J. APA SERV S.A. Neamț, în care se asigura serviciile de mentenanță și
intervenții la remedire în cazul avariilor la rețele, precum și refuzul vehement al
operatorului de a incheia contracte individuale de furnizare a apei pentru
utilizatorii din condominii.
Față de aspectele semnalate de utilizatori, autoritatea publica a constatat
că este real faptul ca tarifele practicate sunt superioare celor practicate în alte
UAT-uri, că este real faptul ca operatorul a desființat centrul de permanență de

la Roman care asigura intervenția la avarii, că este reală opoziția clara la
identificarea unor soluții de încheiere a unor contracte individuale similare celor
practicate de furnizorii de energie și gaz, opoziție manifestata prin demersul
juridic de anularea a hotararilor de consiliu Local prin care s-a încercat de catre
autoritatea publică reglementarea contractelor individuale.
Verificand piața concurențială din acest domeniu s-au deschis căi de
comunicare și informare cu alti operatori care si-au exprimat disponibilitatea
pentru soluționarea acestor deficiențe și deschiderea pentru realizarea unui
serviciu la standarde superioare și realizarea de investiții în municipiul Roman.
În acest context, este semnificativ interesul concret manifestat de S.C.
APAVITAL Iași, care a venit cu oferte concrete în acest sens, aspecte care au
fost aduse la cunostința autoritații deliberative.
Pentru concretizarea acestor intenții este necesar acordarea unui mandat
din partea Consiliului Local Roman către Primarului Municipiului Roman, în
vederea inițierii unor negocieri prin care să se stabilească condițiile și
consecințele financiare ale retragerii din ADI AQUA NEAMȚ și condițiile și
oferta noului operator.
Din punct de vedere al legalitații:
Competența legală privind gestionarea serviciilor publice revine
Consiliului Local Roman. Drept pentru care, orice modificare a mecanismului
de gestionare a acestora se face cu aprobarea autoritații deliberative. Primarul
Municipiului Roman ca si autoritate executivă are nevoie de un mandat din
partea Consiliului Local pentru a demara procedurile de negociere în sensul
arătat mai sus.
Având în vedere situația de fapt expusă și prevederile legale ce
reglementeaza aceasta materie, consider proiectul ca legal și oportun.

Birou Juridic-Contencios,
c.j. Corina – Ionela POPA

