
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
        
                                                        HOTĂRÂRE 

 

Nr. 20 din 28.02.2007 
 

Privind modificarea  H.C.L. nr. 95 din 30.09.2004 privind aprobarea  
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de  

alimentare cu apă potabilă şi canalizare din municipiul Roman  
  

      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 3951 din 21.02.2007 întocmită şi înaintată de 
Direcţia Administraţie Publică Locală Juridic Contencios ; 
 Văzând avizul favorabil nr. 5 din 26.02.2007 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4453 din 28.02.2007 dat de către 
secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile art. 8, alin. 3 şi 4 ale O.G. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, ale art. 54 din Legea 24/2000R privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi ale art. 38, alin. 2, lit. „d” şi alin. 
6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 46, pct.1 din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea al Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 95 din 
30.09.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 
public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din municipiul Roman după cum urmează: 

- art. 105 va avea următorul cuprins: 
 

„Sumele reprezentând contravaloarea despăgubirilor se cuvin persoanelor fizice şi 
juridice prejudiciate, iar amenzile aplicate persoanelor fizice şi juridice se fac venit integral 
la bugetul local al municipiului Roman.” 

 

- aliniatele 2 şi 3 ale art. 51 vor avea următorul cuprins: 
 

„În cazul în care titularul de contract înstrăinează imobilul, este obligat să 
informeze furnizorul în termen de 10 (zece) zile de la semnarea actelor legale în vederea 
demontării contorului sau a sigilării branşamentului.” 

„În caz contrar, noul proprietar nu va dobândi calitatea de consumator pe 
branşamentul respectiv, decât după plata eventualelor obligaţii financiare ale vechiului 
titular de contract. ” 

 

Art.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 30.09.2004 se va modifica în mod 
corespunzător. 

 

Art.3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
       
        Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează 
        Consilier,             Secretar, 
     Ing. Constantin GHICA                                   Jurist Gheorghe CARNARIU 


