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HOTĂRÂREA  

 
Nr. 106 din 06.08.2008 

 
privind aprobarea concesionării directe a serviciului de  

alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora 
 către Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
  
Examinând expunerea de motive nr. 12851 din 31.07.2008  întocmită de Direcţia Tehnică şi 

înaintată de  Primarul municipiului Roman, precum şi raportul nr. 12852 din 31.07.2008 întocmit şi 
înaintat de compartimentul de specialitate; 
 Văzând avizul favorabil nr. 35 din 06.08.2008 al comisiei pentru buget finanţe, avizul 
favorabil nr. 27 din 04.08.2008 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, 
precum şi avizul favorabil nr. 13210 din 06.08.2008 dat de secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, precum şi ale  art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R a 
administraţiei publice locale; 

În temeiul  art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă concesionarea directă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
precum şi a bunurilor imobile şi mobile aferente sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare al 
municipiului Roman către Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ, pe o perioadă de 25 de ani, 
sub condiţia deţinerii unei licenţe de operare valabile. 

 

Art. 2 Se aprobă modelul Contractului cadru privind concesiunea directă a serviciului public 
de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a bunurilor aferente acestuia, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 (1) Redevenţa se stabileşte la nivelul amortizării lunare a bunurilor concesionate. 
                       (2) Se aprobă ca sumele reprezentând redevenţa anuală datorată de către Compania 
Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ să fie utilizate de aceasta pentru realizarea extinderii reţelei de 
distribuţie în sistemul concesionat potrivit art.1. 
 

Art. 4 Contractul de concesiune se va încheia în termen de 20 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotărâri, prin grija Direcţiei Tehnice. 

 

        Art. 5 Primarul municipiului Roman cu sprijinul compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 6 Hotărârea se va comunica cu sprijinul secretarului municipiului Roman tuturor 
persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ 
            Consilier,                                                                                  Secretar, 
Ec. Leonard ACHIRILOAIEI                                             Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


