R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 96 din 14.05.2009
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 7788/12.05.2009 întocmită şi înaintată de
către prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman;
Examinând Raportul de specialitate nr. 7789/12.05.2009 întocmit şi înaintat de
către Serviciul Juridic;
Văzând avizul favorabil nr. 30 din 14.05.2009 al Comisiei pentru adminstraţie
public locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 98 din 14.05.2009 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 7951 din 14.05.2009 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, precum şi ale
Ghidului solicitantului pentru Axa I din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru
Mediu;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “b” şi “d”, alin. 4, lit. “d” şi “e”, alin. 5, lit. “a”, ale
art. 45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001R privind
administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se deleagă gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare care sunt proprietatea publică a
Judeţului Neamţ, Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ.
(2) Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de la alin.
(1), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se mandatează domnul Neculai Puşcaşu, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA NEAMŢ, să semneze, în numele şi pe seama Municipiului
Roman, contractul de delegare a gestiunii serviciului de la alin. (1).
Art.2 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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