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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. 213 din 17.12.2009 

 
Privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 21284 din 11.12.2009 înaintată de 
către Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi 
raportul de specialitate 21285 din 11.12.2009 întocmit de către Direcţia Tehnică;  

Văzând avizul favorabil nr. 54 din 17.12.2009 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 235 din 
17.12.2009 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21531 din 
17.12.2009 dat de către Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare, ale Ordinului nr. 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului 
– cadru de organizare şi funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi ale Ordinului nr. 89/20.03.2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
           În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14, art. 45, alin. 1 
precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R a administraţiei 
publice locale; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art. 1. Se aprobă completarea art. 2 din anexa 1 la H.C.L. nr. 89/2008 
privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de 
sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu pct. 2.41, care va 
avea următorul cuprins:  
 

“2.41”Ape meteorice - apele ce provin din precipitaţii atmosferice. Sunt 
considerate ape meteorice şi apele care provin din stropirea şi spălarea 
drumurilor publice sau private, a grădinilor şi curţilor imobilelor.” 
 

Art. 2. Se aprobă completarea art. 173 din anexa 1 la H.C.L. nr. 89/2008 
privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de 
sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu următoarele 
alineate, ce vor avea următorul cuprins: 
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  “(4) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua publică de canalizare 
se determină prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apă meteorică, cu 
suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, racordate la reţeaua de 
canalizare declarate de fiecare utilizator şi verificate de operator. 
 

(5) Cantităţile specifice multianuale sunt: 
- 0,3 m.c/m.p pentru suprafeţele deţinute de către persoanele juridice.” 
 

Art. 3. Direcţia Tehnică şi S.C. APASERV S.A. vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  
 
              
         Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 
        Consilier,                          Secretarul Municipiului Roman   
      Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


