R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 164 din 21.11.2014
privind modificarea H.C.L. nr. 83/29.05.2014 privind aprobarea
„Metodologiei de repartizare si facturare individuală a consumului de apa
înregistrat la branşamentul condominiului" şi a „Convenţiei - cadru de
facturare individuala a consumurilor de apa şi canalizare", completată prin
H.C.L. nr. 96/30.06.2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 18518 din 18. 11.2014 iniţiată de către
Primarul municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de
specialitate nr. 18519 din 18.11.2014 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Luând în considerare procesul-verbal de negociere nr. 13.345 din 31.07.2014
încheiat între Municipiul Roman şi C.J. APASERV S.A. Neamţ;
Văzând avizul favorabil nr. 44 din 21.11.2014 al Comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 169 din 21.11.2014 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18685 din 21.11.2014 dat de către
Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 241/2006R - Legea serviciului
de alimentare cu apa si canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, litera „d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 14, ale art.
45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Procesul-verbal de negociere nr. 13.345 din 31.07.2014
încheiat între Municipiul Roman şi C.J. APASERV S.A. Neamţ, cu privire la
modificarea H.C.L. nr. 83 din 29.05.2014 privind „Metodologia de repartizare şi
facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul
condominului" – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 83/2014 se va modifica corespunzător,
conform procesului-verbal menţionat la articolul 1.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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