R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din __.01.2019
acordarea unui mandat special pentru aprobarea tarifelor pentru
servicii conexe aplicate de Operatorul C.J. APASERV S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1252/21.01.2019 inițiată de către Primarul
Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu;
Examinând raportul de specialitate nr. 1254/21.01.2019 întocmit şi înaintat de
către Direcția Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din __.01.2019 al Comisiei pentru administrație
public locală, sport și turism, avizul favorabil nr. __ din __.01.2019 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din __.01.2019 dat de către
secretarul municipiului Roman;
Luând în considerare :
- adresa nr. 8313/240/10.12.2018 a Operatorului Regional - Compania
Județeana APA SERV SA, cu privire la modificarea tarifelor aferente serviciilor
conexe la nivelul intregii arii de operare/delegare precum si
- adresa nr. 106/28.12.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT”;
Având in vedere prevederile :
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, respectiv: art. 8, alin. 3, lit. „k” și „d^„ și art.10, alin. 5;
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu
modificarile și completarile ulterioare, respectiv: art. 12, alin. 1, lit. „i” și art. 35, alin.
4;
- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a Statutului –
cadru ale asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
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, ali. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R privind
administraţia publica locala;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se acorda mandat special reprezentantului Municipiului Roman,
dl Dan Felician Ioniță, să voteze „pentru” în Adunarea Generala a Asociațiilor a

A.D.I ”AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al
Municipiului Roman, următoarele:
- Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe
serviciilor de utilitati publice - apa, conform anexei nr. 1;
- Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe
serviciilor de utilitati publice – canalizare, conform anexei nr. 2;
- Modificarea prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/10.08.2009, incheiat intre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania
Judeteana ApaServ S.A., cu privire la modificarea si completarea tarifelor
pentru servicii conexe serviciilor de utiliatti publice apa si canalizare ;
Art. 2. În situatia în care reprezentantul municipiului Roman desemnat la
art. 1, respectiv dl. Dan Felician Ioniță se afla în imposibilitatea exercitării
mandatului incredintat, interesele municipiului vor fi reprezentate de dl. Danuț
Rudolf Friesenhahn, în calitate de consilier primar, cetatean roman, născut la
data de xx.xx.xx la xxxxxx, județul xxxxx, domiciliat în xxxxx, posesor al C.I.
seria xx, nr. xxxxxx, eliberat de SPCLEP xxxxx la data de xx.xx.xxxx, C.N.P
xxxxxxxxxxxxx.
Art. 3. Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA
NEAMT”, presedintele Asociatiei – dl. Radu Tudorel, a Actului Aditional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare nr. 28/2009, cu privire la modificarea si completarea tarifelor pentru
servicii conexe serviciilor de utilitati publice apa si canalizare.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Constantin HOLBAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din __.01.2019

TARIF PENTRU ALTE SERVICII – APA
1. Tarife pentru eliberare de avize tehnice ( documentatii de avizare realizate in cadrul
biroului tehnic )

Denumire

aviz

U.M.

Aviz principiu

lei / prestatie

Aviz definitiv

lei / prestatie

Tarif fara TVA
91.88

Tarif cu TVA 19%
109.34
151.42

127.24

2. Tarif debranasare - rebransare consumatori

Diametru contor
Dn 15 - 40
Dn 50 - 250
Debransarea/rebransarea
Consumatorilor in afara
limitei de prorietate beton
Debransarea/rebransarea
Consumatorilor in afara
limitei de prorietate pavele
Debransarea/rebransarea
Consumatorilor in afara
limitei de prorietate –
spatiu verde

U.M.
lei / prestatie

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

133,97

159.42

230,19

273.93

lei / prestatie

1119.76

1332.51

lei / prestatie

1085.76

1292.05

lei / prestatie

995.54

lei / prestatie

1184.69

3.Tarif analize apa potabila (cf.OMS 208/2012 privind aprobarea Listelor tarifelor pentru prestatiile
in domeniulk sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene)

Denumire analiza
Determinarea continutului de clor
Determinarea sumei ionilor de calciu si magneziu
(Duritate Totala)
Determinarea indicelui de permanganat ( Substante
chimice oxidabile)
Determinarea continutului de clor rezidual

U.M.
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie

Tarif fara
TVA

Tarif cu
TVA 19%

30,00

35.70

25,00

29.75

25,00

29.75

15,00

17.85

Determinarea continutului de amoniu
Determinarea continutului de azotiti
Determinarea continutului de azotati
Determinarea continutului de fier

lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie

Determinarea pH-ului
Determinarea conductivitatii electrice si TDS
Determinarea turbiditatii (nefelometric)
Determinarea continutului de sulfati

lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie

Culoare
Prelevare de probe de apa pentru analiza chimica
Detectia si numararea Escherichia Coli si Bacterii
coliforme. Metoda Filtrare prin membrana
Identificareasi numararea enterococilor
intestinali.Metoda prin
filtrare pe membrane.
Determinarea numarului de colonii la 22ºC si la 37ºC
Detectarea si numararea sporilor de bacterii sulfitreducatoare (Clostridii)
Prelevare de probe de apa pentru analiza
microbiologica

lei / prestatie
lei / prestatie

25,00

29.75

25,00

29.75

35,00

41.65

30,00

35.70

10,00

11.90

10,00

11.90

10,00

11.90

35,00

41.65

10,00

11.90

10,00

11.90

25,00

29.75

25,00

29.75

20,00

23.80

55,00

65.45

lei / prestatie

lei / prestatie
lei / prestatie

lei / prestatie

41.65

35,00

4. Servicii de inspectie si testare tehnica pentru detectarea pierderilor de apa

Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

lei / km

8,16

9.71

lei / ora

162.06

192.85

lei / ora

147,61

175.66

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Deplasare la punctul
de lucru

lei / km

4.72

Lucru cu utilajul

lei / ora

122,39

Deplasare la punctul
de lucru
Lucru cu aparatura din
dotare
Stationare

5. Executie lucrari cu buldoexcavator Terex 820

Denumire activitate

5.62
145.46

Stationare

39.08

lei / ora

46.51

6. Executie lucrari cu automacara

Denumire activitate
Deplasare la punctul
de lucru

U.M.

Tarif fara TVA

lei / km

6,29

Lucru cu utilajul

lei / ora

123,02

Stationare

lei / ora

83,50

Tarif cu TVA 19%
7.47
146.39
99.37
.

7. Deplasarea si stationare cu autoturism

Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Deplasare la punctul de
lucru

lei / km

0.91

1.08

Stationare

lei / ora

8.42

10.02

8. Deplasare si stationare cu Fiat Doblo

Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Deplasare la punctul de
lucru

lei / km

2.04

Stationare

lei / ora

26.92

Tarif cu TVA 19%
2.43
32.03

9. Alte servicii prestate

Denumire activitate
Eliberare copie factura cu chitantacare nu necesita deplasarea la arhiva
Eliberare copie factura cu chitantacare necesita deplasarea la arhiva
Inlocuire contori defecti din culpa
utilizatorilor
Receptie bransament nou
Remediere bransamente executate
fraudulos
Receptie bransament fara avizul CJ
Apa Serv SA Neamt

U.M.
lei /prestatie
lei / prestatie

Tarif fara TVA
5,00
8,40

Tarif cu TVA 19%
5.95
10.00

lei / prestatie

308,81

367.48

lei / prestatie

102.67

lei / prestatie

207.00

246.33

Lei / prestatie

854.22

1016.52

122.18

Agreerea agentilor economici pentru
executarea lucrarilor de bransamente
apa si separare retele aflate in
administrarea CJ Apa Serv SA

lei / prestatie

Proiectare pentru proiectele de
bransament apa potabila (inclusiv
aviz)

lei / prestatie

303.14

210.08

360.74

250.00

10. Tarifele pentru :
-

Debransarea / rebransarea consumatorilor cu contori Dn 15-40;
Debransarea / rebransarea consumatorilor cu contori Dn 50-250;
Inlocuire contori defectati din culpa utilizatorilor;
Receptie bransament nou;
Receptie bransament avizat, executat in regie proprie;
Debransare / rebransare in afara limitei de proprietate – spatiu verde;
Debransare / rebransare in afara limitei de proprietate – pavele;
Debransare / rebransare in afara limitei de proprietate – beton;
Debransare / rebransare in afara limitei de proprietate – asfalt;
Receptie bransament executat fara avizul CJ Apa Serv SA

nu cuprind cheltuielile cu deplasarea si stationarea mijloacelor auto.Acestea se vor factura
separat, in functie de km parcursi, durata stationarii si tarifele aferente mijloacelor de transport
specificate.
În cazul tarifelor pentru Debransarea/rebransarea consumatorilor in afara limitei de
proprietate, pentru interventiile de alt tip decat cele stabilite, care necesita materiale a caror
valoare insumata este mai mare decat 5o% din valoarea tarifelor stabilite, costul final pentru
debransarea/rebransare se stabileste pe baza de deviz.
La cererea expresa a solicitantului, pentru serviciile executate in regim de urgenta care
necesita efectuarea de ore suplimentare sau modificarea celorlalte programari se va aplica tariful
majorat cu 100% din valoarea prestatiilor.
Pentru prestatiile in lei/ora se va calcula valoartea serviciului pentru ore intregi, fara fractiuni.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __ din __.01.2019

TARIF PENTRU ALTE SERVICII – CANALIZARE
1. Tarif pentru servicii vidanjare cu autovidanja

Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Deplasare la punctul de
lucru
Lucru cu instalatia pentru
vidanjare
Stationare

lei / km

7.92

9.42

lei / ora

159,12

189.35

lei / ora

124,99

148.74

Epurare ape uzate

lei / mc

3,50

4.17

2. Tarif pentru servicii de curatare a canalelor de ape reziduale

Denumire activitate
Deplasare la punctul de
lucru
Lucru cu aparatura din
dotare
Stationare

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

lei / km

8.11

9.65

lei / ora

235.35

280.07

lei / ora

114,66

136.45

3. Tarif pentru servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale–verificare canal
colector:

Denumire
activitate
Deplasare la punctul de
lucru
Lucru cu aparatura din
dotare
Stationare

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

lei / km

5,13

6.10

lei / ora

121,74

144.87

lei / ora

86,72

103.20

4. Tarife pentru eliberare de avize tehnice ( documentatii de avizare realizate in cadrul
biroului tehnic )

Denumire aviz

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Aviz principiu

lei / prestatie

91,88

109.34

Aviz definitiv

lei / prestatie

127.24

151.42

5. Tarife analize ape uzate
Denumire analiza

U.M.

Determinarea pH-ului
Materii totale in suspensie
Consum biochimic de oxigen CBO5analiza chimica
Consum chimic de oxigen CCO-Mn
Consum chimic de oxigen CCO-Cr
Amoniu
Azotati
Azotiti
Fosfati
Fosfor total
Sulfuri – metoda titrimetrica
Cloruri
Substante extractibile cu solventi
organici
Reziduu fix
Detergenti

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

lei / prestatie
lei / prestatie

10,00
30,00

11.90
35.70

lei / prestatie

75,00

89.25

lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie
lei / prestatie

25,00
90,00
45,00
40,00
25,00
40,00
55,00
20,00
25,00

29.75
107.10
53.55
47.60
29.75
47.60
65.45
23.80
29.75

lei / prestatie

82,00

97.58

lei / prestatie
lei / prestatie

30,00
80,00

35.70
95.20

6. Executie lucrari cu buldoexcavator Terex 820

Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Deplasare la punctul de lucru

lei / km

4,72

5,62

Lucru cu utilajul

lei / ora

122,39

145,46

Stationare

lei / ora

39,08

46,51

7. Executie lucrari cu automacara

Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Deplasare la punctul de lucru
Lucru cu utilajul
Stationare

lei / km
lei / ora
lei / ora

6,29
123,02
83,50

7,47
146,39
99,37

8. Deplasare si stationare cu autoturism
Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Deplasare la punctul de lucru

lei / km

0,91

1,08

Stationare

lei / ora

8,42

10,02

9. Deplasare si stationare cu Fiat Doblo

Denumire activitate

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

Deplasare la punctul de lucru

lei / km

2,04

2,43

Stationare

lei / ora

26,92

32,03

10. Alte servicii prestate

Denumire activitate
Eliberare copie factura cu chitantacare nu necesita deplasarea la
arhiva
Eliberare copie factura cu chitantacare necesita deplasarea la arhiva
Receptie racord nou
Receptie racord avizat, executat in
regie proprie
Receptie racord fara avizul CJ Apa
Serv SA Neamt
Agreerea agentilor economici
pentru executarea lucrarilor de
racordare apa uzata si separare
retele aflate in administrarea CJ
Apa Serv SA
Proiectare pentru proiectele de
racord apa uzata (inclusiv aviz)

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA 19%

lei /prestatie

5,00

5,95

lei /prestatie

8,40

10,00

lei/prestatie

102,67

122,18

lei/prestatie

207,00

246,33

lei/prestatie

854,22

1016,52

lei/prestatie

303,14

360,74

lei /prestatie

210,08

250,00

11. Tarifele pentru :
-

Receptie racord nou;
Receptie racord avizat, executat in regie proprie;
Receptie racord executat fara avizul CJ Apa Serv SA Neamt;

nu cuprind cheltuielile cu deplasarea si stationarea mijloacelor auto.Acestea se vor
factura separat, in functie de km parcursi, durata stationarii si tarifele aferente
mijloacelor de transport specificate.
La cererea expresa a solicitantului, pentru serviciile executate in regim de urgenta care
necesita efectuarea de ore suplimentare sau modificarea celorlalte programari se va aplica
tariful majorat cu 100% din valoarea prestatiilor.
Pentru prestatiile in lei/ora se va calcula valoarea serviciului pentru ore intregi, fara
fractiuni.

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Cabinet Primar
Nr. 1252 din 21.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru
aprobarea tarifelor conexe aplicate de Operatorul C.J. APASERV S.A.

Prin adresa nr. 8313/240/10.12.2018 a Operatorului Regional - C. J. APA
SERV S.A., cu privire la modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe la
nivelul intregii arii de operare/delegare precum si adresa nr. 106/28.12.2018 a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, prin care se
solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roman în
vederea aprobării tarifelor conexe sus-numite și includerea acestora prin act
adițional la contractul de delegare.
Ținând cont de stipulările contractului de delegare nr. 28/13144 din
10.08.2009 și a art. 21, alin. 1 din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMȚ”, prin
care tarifarea serviciilor conexe aplicate de Operator clienților săi constituie
anexa la contract și trebuie avizata de U.A.T.-urile membre, A.D.I. “AQUA
NEAMȚ” prin reprezentanții special mandatați în prealabil, prin hotărâre de
consiliu, în acest sens, în termen de 30 zile de la primirea solicitării,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv: art. 8, alin. 3, art. 10, alin. 5,
art. 27, art. 32, alin, 1, pct, e) și art. 43, alin. 8;
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: art. 12, alin. 1,
lit. i), art. 13, art. 24, alin. 1, pct. d) și art. 35, alin. 6;
- Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile
si completarile ulterioare, respectiv: art. 115;

- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv - cadru si a
Statutului - cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de
activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
este necesara emiterea unei hotarari de către Consiliul Local Roman, in
vederea acordarii unui mandat special reprezentantului in A.G.A. A.D.I.
„AQUA NEAMT”, dl. Dan Felician Ioniță, in vederea aprobarii tarifelor pentru
prestarea unor servicii conexe de utilitati publice propuse de Operator.
De asemenea este necesara mandatarea Asociatiei „AQUA NEAMT”,
prin presedintele sau, in vederea semnarii in numele si pe seama U.A.T.-urilor
delegatare a unui act aditional la contractul de delegare in vigoare, care sa
includa aceste tarife conexe aprobate anterior prin hotarare A.G.A.
Tarifele la care operatorul solicită aprobarea sunt referitoare la eliberarea
avizelor tehnice, de debranșare/rebranșare, inspecții și testări pentru detectarea
pierderilor de apă, execuție lucrări și deplasări pentru terți și alte servicii conexe
pentru activitatea de furnizarea apei, respectiv, vidanjări, curățare canale,
supraveghere/verificare canale, execuție lucrări și deplasări pentru terți și alte
servicii conexe pentru activitatea de canalizare.
Tarifele pentru analize ape potabile, respectiv ape uzate aplicate sunt cele
aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății.
Unele dintre acestea sunt tarife noi, iar celelalte sunt variații ale vechilor
tarife cuprinse între: -51% și +152% justificate de către Operator prin schimbări
în structura cheltuielilor efectuate pentru respectiva prestație și majorări ale
costurilor legate în principal de creșterile salariale.
Rog Consiliul Local să se pronunțe prin vot asupra proiectului de
hotărâre.
INIȚIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Direcția Tehnică
Nr. 1254 din 21.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru
aprobarea tarifelor pentru servicii conexe aplicate
de Operatorul C.J. APASERV S.A.

Prin adresa nr. 8313/240/10.12.2018 a Operatorului Regional - C.J. APA
SERV S.A., cu privire la modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe la
nivelul intregii arii de operare/delegare precum și adresa nr. 106/28.12.2018 a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMȚ”, se solicită
acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roman în vederea
aprobarii tarifelor pentru prestații conexe la serviciile publice de alimentare cu
apă și canalizare practicate de Operatorul C.J. APASERV S.A.
Unele dintre acestea sunt tarife noi iar celelalte sunt variații ale vechilor
tarife cuprinse între -51% și +152% justificate de către Operator prin schimbări
în structura cheltuielilor efectuate pentru respectiva prestație și majorări ale
costurilor legate în principal de creșterile salariale.
Proiectul de hotărâre este legal și oportun.

Director Tehnic,
Ing. Dan Felician IONIȚĂ

