ROMANIA
JUDETUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 190 din 15.12.2008
privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public public de
administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului
Roman, către S.C.„ MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Roman nr. 21125 din
11.12.2008 si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 21126 din 11.12.2008
prin care se propune delegarea serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi
a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, conform noii legislatii in
organizarea, administrarea si exploatarea serviciilor de utilitate publica catre S.C.
“MUNICIPAL LOCATO SERV” S.A. in calitate de operator;
Avand in vedere prevederile art. 3, alin. 1, lit. „e”, art. 5, pct.3, lit.”d”, art. 12,
alin. 2, lit.”a”, art. 13, alin. 2, lit.”a” din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002, aprobata
prin Legea nr. 3/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, ale H.G. nr.955/2004 pentru
aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 si ale
art. 24, art. 25, alin. 2, art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice;
Vazand avizul favorabil nr. 59 din 15.12.2008 al comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 92 din 15.12.2008 al comisiei
juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21302 din 15.12.2008 dat de secretarul
municipiului Roman;
In baza Legii nr. 31/1990 modificata si completata prin Legea nr. 441/2006
privind societatile comerciale;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice, a Hotararii de Guvern nr. 1334/2004 si a Hotararii de Guvern nr.
164/2005;
Luand act de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
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In temeiul art. 36, alin. 2, lit. “a”, “c” si “d” din Legea nr. 215/2001R privind
administratia publica locala,

H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aprobă preluarea Cimititului Eternitatea şi a fondului Locativ din
adsministrarea SC Acvaserv SRL Roman.
Art. 2. Stabileste că S.C. “MUNICIPAL LOCATO SERV ” S.A., societate
comerciala, avand drept actionar majoritar Municipiul Roman, care desfasoara activitati
de utilitate si de interes public, sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea
autoritatii administratiei publice a Municipiului Roman, respectiv Consiliul Local
Roman.
Art. 3. – In relatia cu autoritatea administratiei publice a Municipiului Roman,
S.C. “Municipal Locato Serv” S.A. este operatorul serviciilor de utilitate publica
prevazut la art.1, raportul juridic constand in delegarea gestiunii serviciilor si
concesionarea directa a bunurilor proprietate publica si/sau privata a Municipiului
Roman, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica specifice.
Art. 4. Aproba studiul de oportunitate privind delegarea serviciului, potrivit
anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 5. Aproba caietul de sarcini, anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 6 Regulamentul serviciului public a fost aprobat prin H.C.L. nr. 98/2007.
Art. 7. Aproba delegarea gestiunii serviciului si a bunurilor proprietate publica
si privata a municipiului Roman utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, prin
concesiune directa, in baza contractului cadru, anexa nr. 4 la prezenta hotarare.
Art. 8. Aproba ca bunurile imobile concesionate prin care operatorul realizeaza
serviciul, fac parte din domeniul public al Municipiului Roman.
Stabileste ca celelalte bunuri (dotari, echipamente etc.), altele decat cele
prevazute la alineatul precedent, fac parte din domeniul privat al Municipiului Roman si
concesionate operatorului S.C. “MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A.
Art. 9. Stabileste ca inventarierea bunurilor prevazute la art. 7, inregistrarea
acestora, precum si predarea – preluarea sa se efectueze in termen de 30 de zile prin
grija Directiei Tehnice.
Art. 10. Se împuterniceste Primarul Municipiului Roman sa numeasca comisia
pentru negocierea contractului de delegare a gestiunii.
Se împuterniceste Primarul Municipiului Roman sa semneze contractul de
delegare a gestiunii.
Art.11. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Comisia
numită conform art. 10, precum si de Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.
„MUNICIPAL LOCATO SERV ” S.A. si de catre Consiliul de Administratie, inclusiv
pentru obtinerea, dupa caz, a licentei de operator.
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Art.12. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr.
19/14.02.2008 şi H.C.L. nr. 47/27.03.2008 şi orice dispoziţii contrare.
Art.13. Secretarul Municipiului Roman va aduce la cunostinta celor interesati
prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
Av. Alin Lucian ANTOCHI

CONTRASEMNEAZA
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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