RO M ÂN I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 126 din 24.06.2009
privind aprobarea unor măsuri referitoare la lucrările edilitare
realizate cu afectarea reţelei stradale a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 10530 din 24.06.2009 întocmită şi
înaintată de către Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu Dan Leoreanu;
Examinând Raportul de specialitate nr. 10531 din 24.06.2009 întocmit şi
înaintat de către Directia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 57 din 24.06.2006 .2009 al Comisiei pentru
Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 128 din 26.06.2009 al
Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10522 din 24.06.2009 dat
de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. “a”, “c” şi “d”, ale art. 45, precum şi ale art.
115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă următoarele măsuri referitoare la lucrările edilitare realizate
cu afectarea reţelei stradale a Municipiului Roman:
1.1. Pentru obtinerea autorizatiei de sapatura, emisă de Primaria municipiului
Roman pentru lucrarile de reparatii, racorduri si bransamente, precum şi
întreţinere reparaţii reţele de apă şi canalizare, solicitanţii vor incheiea contract
de readucere a terenului la forma iniţială cu S.C. Acvaserv S.R.L, societate a
Consiliului Local Roman, care administrează acest serviciu.
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1.2. În situaţia în care solicitanţii încheie contract de reparaţii cu altă firmă
specializată în acest domeniu, aceştia vor constitui la dispoziţia Primăriei
municipiului Roman o garanţie a cărei valoare va fi determinată atât de
suprafaţa şi structura terenului afectat de lucrare, cât şi de tarifele practicate de
administratorul serviciului de reparaţii, întreţinere şi exploatare a reţelei stradale
a municipiului, prevăzut la pct.1.1, în funcţie de specificul fiecărei situaţii,
(garanţie care reprezintă 100% din cuantumul lucrărilor de refacere). Aceasta
urmează să fie restituită în momentul în care terenul este adus la starea iniţială la
termenul prevăzut în autorizaţia de racorduri şi branşamente, pe baza unui
proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de refacere însuşit atât de solicitant,
cât şi de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei.
1.3. Pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul de finalizare a lucrărilor de
reparaţii ale terenului afectat de lucrările de săpătură, solicitanţilor li se va reţine
o sumă reprezentând 5% din cuantumul garanţiei constituite la dispoziţia
Primăriei municipiului Roman. Dacă întârzierea este mai mare de 20 de zile
calendaristice, lucrările de refacere a zonelor afectate de săpătură vor fi
executate de S.C. Acvaserv S.R.L. Roman, pe cheltuiala solicitantului
autorizaţiei de săpătură.”
Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către S.C.
ACVASERV S.R.L. Roman şi Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Roman.
Art. 3. Secretarul Municipiului Roman va aduce la cunostinta celor interesati
prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Ec. Maricel BENCHEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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