
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   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. 33 din 28.02.2013 

 

privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate al proiectului 

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Neamt”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru municipiul 

Roman, a valorii totale a investiţiei aferente municipiului Roman, precum şi 

aprobarea participării municipiului Roman la co-finanţarea proiectului  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinând expunerea de motive nr. 3244 din 28.02.2013 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman – dl. Laureţiu Dan Leoreanu şi raportul de 

specialitate nr. 3245 din 28.02.2013 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care 

se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului “Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamt”, a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului pentru municipiul Roman, a valorii totale a 

investiţiei aferente municipiului Roman, precum şi aprobarea participării 

municipiului Roman la cofinanţarea proiectului; 

 Luând în considerare solicitarea Companiei Judetene Apa Serv S.A. nr. 

1979 din 24.01.2013, remisă prin fax în data de 28.02.2013, precum şi avizul 

favorabil al CTE al Companiei Judetene Apa Serv S.A. pentru Proiectului 

Tehnic “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Neamt”; 

Văzând avizul favorabil nr. 12 din 28.02.2013 al Comisiei pentru 

urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 17 din 28.02.2013 al 

Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 33 din 28.02.2013 al comisiei 

juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3270 din 28.02.2013 al Secretarului 

municipiului Roman;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 

147 din 15.11.2007 (cu modificările ulterioare) privind constituirea Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA NEAMŢ”, 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4, lit. ”h”, art. 8, alin. 2, lit “a” 

şi “c”, art. 30, alin. 5, art. 30, alin. 13, lit. “f”, art. 43, alin. 8, art. 44, alin. 2, 

lit.”a” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10, alin. 1, lit.”b”, art. 12, alin. 1, 

lit. “a” şi “c”, art. 21
1
 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare,  ale art. 20, alin. 1, lit. 



“d” şi lit. “e” din Anexa nr. 1, Capitolul II din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “b”, coroborat cu alin. 4, lit. “a”, lit.”d” şi 

lit.”f”, ale art. 45, alin. 2, lit.”d”, ale art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, alin. 5 - 7 

din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru Roman 

prevăzuţi în Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 123/23.09.2010 privind aprobarea 

actualizarii Studiului de Fezabilitate al proiectului “Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamt”, a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului pentru municipiul Roman, a valorii totale a investiţiei 

aferente municipiului Roman, precum şi aprobarea participării municipiului 

Roman la cofinanţarea proiectului. 
 

Art. 2. Se aprobă memoriul tehnic ce actualizeaza Studiul de Fezabilitate 

al proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

în judeţul Neamt”, precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

pentru Municipiul Roman cuprinşi în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Se aprobă valoarea pentru reţele de canalizare şi SPAU noi a 

investiţiei aferente municipiului Roman în valoare de 27.569,189 mii RON, 

exprimată în preţuri curente, fără TVA, respectiv 6.544,614 mii EURO, la 

cursul de schimb de 1 EURO = 4,2125 RON. 
 

Art. 4.  Se aprobă participarea municipiului Roman la co-finanţarea 

proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Neamt” cu suma de 1.752.572,70 lei, echivalentul a 416.041 Euro la 

cursul de schimb de 1EURO = 4,2125 RON, preţuri curente, fără TVA, 

respectiv 1,86 % din valoarea investiţiei aferentă municipiului Roman 

reprezentând contribuţie proprie. 
 

Art. 5. Ducerea la îndeplinirea prezentei revine primarului municipiului 

Roman, publicitatea asigurându-se prin afişare la sediul instituţiei. 
 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului 

municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 

                  Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

Prof. Doru-Mihai ALEXANDRU                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


