
 

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. ___ din 18.04.2019 

 
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 89/2017 privind punerea la 

dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Neamț în perioada  
2014-2020” a terenurilor pentru construcția/modernizarea/reabilitarea 

obiectivelor din municipiul Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Examinand expunerea de motive nr. 7800/16.04.2019 întocmită şi 

înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, 
precum şi raportul de specialitate nr. 7801/16.04.2019 întocmit de către Direcţia 

Tehnică; 
          Văzând avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al Comisiei de Urbanism şi 

Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 18.04.2019  al Comisiei 
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 18.04.2019 dat de 
Secretarul Municipiului Roman; 
          Având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;  

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. 

“a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 89/2017, completată 

prin H.C.L. nr. 211/2017, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.  Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului 

municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează, 
          Consilier,                                               Secretarul Municipiului Roman, 
 Ioana Roxana IORGA                                       Gheorghe CARNARIU 



Investitia: Contract CL5
Extinderea sistemului de apa si canalizare in sistemul zonal S3 Roman, respectiv aglomerarea Roman 

Nr. 
Crt. Denumire categorie lucrari Localitate Comuna UM Cantitati

Suprafata 
teren [mp]

1

Front de captare  – reabilitare echipamente 

hidromecanice, de masurare debite si presiune si  

echipamente electrice si SCADA pentru  puturi  

Pildesti

Pildesti Cordun bc 66 1650

2

Front de captare  –  reabilitare echipamente 

hidromecanice, de masurare debite si presiune si  

echipamente electrice si SCADA pentru  puturi  

Simionesti

Simionesti Cordun bc 28 700

3

Reabilitare Chesoane front captare Pildesti inclusiv  

reabilitare echipamente hidromecanice, de 

masurare debite si presiune si  echipamente 

electrice si SCADA

Pildesti Cordun Bc 7 175

4

Reabilitare cheson din dren front captare Simionesti 

inclusiv  reabilitare echipamente hidromecanice, de 

masurare debite si presiune si  echipamente 

electrice si SCADA

Simionesti Cordun Bc 1 25

5

Modernizare retea electrica de alimentare cu 

energie electrica a captariii Pildesti Simionesti in 

vederea incheierii unui contract de furnizare energie 

electrica pe joasa tensiune inclusiv prevederea de 

generatoare electrice cu AAR

Pildesti, 

Simionesti
Cordun Bc 14 350

6 Statie clorinare in 2 puncte la captare Simionesti Cordun Bc 1 46

7 Aductiune in zona Dren Simionesti Simionesti Cordun ml 2000 6000

8 Aductiune subtraversare centura si catre Horia Roman Roman ml 500 1100

9 Statii de pompare locale de ridicare presiune Roman Roman bc 4 80

10 Camine de sectorizare retea de apa potabila Roman Roman bc 66 1320

11 Gospodarie de apa Autogara Roman Roman bc 1 11300

12 Gospodarie de apa Episcopie Roman Roman bc 1 5800

13
Conducta de by-pass a statiei de epurare ape uzate 

Roman
Roman Roman ml 312 780

14 Decantoare secundare SEAU Roman Roman Roman bc 4 4000

15 Conducte decantoare secundare SEAU Roman Roman Roman ml 511 1500

16
Statie de pompare ape uzate catre decantoare 

secundare SEAU Roman
Roman Roman bc 1 150

17 Conducte Statie de pompare ape uzate catre 

decantoare secundare SEAU Roman
Roman Roman ml 127 318

18 SPAU 1 Sens giratoriu Roman Roman bc 1 300

19 SPAU 3 Miron Costin Roman Roman bc 1 356

20 SPAU 4 Strand Roman Roman bc 1 1711

21 Conducte refulare SPAU 1, 3 si 4 Roman Roman ml 702 1755

39416Suprafata totala de teren, in mp, pusa la dispozitia proiectului

Proiect: PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL 
NEAMT IN PERIOADA 2014-2020

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 18.04.2019



 

                   

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 7800 din 16.04.2019 
 

                                                                                                  
       
           
  

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 89/2017 
privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada  
2014-2020” a terenurilor pentru construcția/modernizarea/reabilitarea 

obiectivelor din municipiul Roman 
 

 In vederea accesarii de fonduri UE, Compania Judeteana APA SERV S.A. 
a contractat elaborarea unui Studiu de fezabilitate pentru « Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 
2014-2020 », in cadrul acestui proiect sunt obiective care privesc si alimentarea 
cu apa, respectiv tratarea apelor uzate din municipiul Roman. 
 Pentru aceasta este necesar ca municipiul Roman prin hotararea de 
consiliu sa aprobe punerea la dispozitia proiectului a suprafetelor de teren 
necesare implementarii lui. 

In faza incipienta a intocmirii proiectului prin H.C.L. nr. 89/2017, 
completată prin H.C.L. nr. 211/2017, Consiliul Local a nominalizat terenurile 
care la data respectiva puteau fi vizate de proiect. 

Acum, cand redactarea Studiului de fezabilitate este la final, este necesară 

aprobarea formei finale a listei terenurilor ce vor fi necesare implementarii 
proiectului cu menționarea suprafaței exacte a fiecarui amplasament. Facem 
precizarea ca pozitiile 1-7 din anexa sunt pe raza administrativa a comunei 
Cordun, dar sunt concesionate de municipiul Roman urmare a H.C.L. Roman nr. 
184/2017 și H.C.L. Cordun nr. 71 din 28/08/2017, iar municipiul Roman are 
calitatea de a decide asupra administrarii acestor terenuri. 

 

 Drept pentru care rugăm Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost întocmit. 
 

INIȚIATOR 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                 

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1         www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Direcţia Tehnică   
Nr. 7801 din 16.04.2019 
 

                                                                    
 
                               
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 89/2017 

privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 

 2014-2020” a terenurilor pentru construcția/modernizarea/reabilitarea 

obiectivelor din municipiul Roman 
 

 
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinessc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

In vederea accesarii de fonduri UE, Compania Judeteana APA SERV S.A. 
a contractat elaborarea unui Studiu de fezabilitate pentru « Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 
2014-2020 », in cadrul acestui proiect sunt obiective care privesc si alimentarea 
cu apa, respectiv tratarea apelor uzate din municipiul Roman. 

In faza incipienta a intocmirii proiectului prin H.C.L. nr. 89/2017, 
completată prin H.C.L. nr. 211/2017, Consiliul Local a nominalizat terenurile 
care la data respectiva puteau fi vizate de proiect. 

Acum, cand redactarea Studiului de fezabilitate este la final, este necesară 

aprobarea formei finale a listei terenurilor ce vor fi necesare implementarii 
proiectului cu menționarea suprafeței exacte a fiecarui amplasament. Facem 

precizarea ca pozitiile 1-7 din anexa sunt pe raza administrativa a comunei 
Cordun, dar sunt concesionate de municipiul Roman urmare a H.C.L. Roman nr. 
184/2017 și H.C.L. Cordun nr. 71 din 28/08/2017, iar municipiul Roman are 
calitatea de a decide asupra administrarii acestor terenuri. 

 



 
Din punct de vedere al legalității, apreciem că se impune modificarea 

anexei la H.C.L. nr. 89/2017 printr-un act administrativ de aceeaşi natură cu cel 

emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local 
Roman.    

De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe 

prin vot. 
 
 

Direcţia tehnică 
Director, 

Ing. Dan Felician IONIŢĂ 


