ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 24.07.2019
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in
vederea exercitarii votului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 13956 din 17.07.2019 înaintat de
către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si
raportul de specialitate nr. 13957 din 17.07.2019 intocmit de catre Directia
Tehnica si Investitii;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 24.07.2019 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. ___ din
24.07.2019 al Comisiei juridice, precum avizul pentru legalitate nr. _______ din
24.07.2019 dat de catre Secretarul general al municipiului Roman;
Având în vedere:
- Adresa nr. 57/09.07.2019.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA NEAMT”
- Avizul ANRSC nr. 706287/03.06.2019 privind solicitarea operatorului
regional C.J.Apa Serv S.A. de modificarea preturilor și tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apa si canalizare;
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completarile ulterioare- art.8 alin.3 lit.k si d^ si art.10 alin.5;
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare – art. 12 alin.1 lit i si art.
35 alin.4;
- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a
Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum si ale art. 196, alin. (1), lit.
a) din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman,
dnul Dan-Felician Ionita, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I
”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului
Roman pentru: modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu
apa potabila si de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 706287
din 03.06.2019, după cum urmează:
Denumire utilități

Lei/mc fără TVA

Apa potabila

4,82

Canalizare - epurare

3,80

Art. 2. Se acorda mandat special reprezentantului Municipiului Roman
să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în
numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman „PENTRU”
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 Apa
Serv S.A., (care va include actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente
sistemelor preluate de operatorul regional și, dupa caz, si modificarea preturilor
și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare-epurare).
Art. 3. În situatia în care reprezentantul Municipiului Roman desemnat la
art. 1 respectiv dnul Dan-Felician Ionita, se afla în imposibilitatea exercitării
mandatului incredintat, interesele Municipiului Roman vor fi reprezentate de dl
Rudolf Danut Friesenhahn in calitate de consilier primar, cetatean roman, nascut
la data de xx.xx.xxxx, la xxxxxx, domiciliat în xxxxx, str. Xxxxxxxxxxxxxxx,
bl. X, ap. X, posesor al C.I. seria XX nr. xxxxxx, eliberata de SPCLEP Roman,
la data de xx.xx.xxxx,C.N.P. xxxxxxxxxxxxx.
Art. 4. 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 actualizarea inventarului bunurilor de retur
aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, dupa caz, la modificarea
preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizareepurare.
Art. 7. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
ADI AQUA Neamț, precum și autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel MOROȘANU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

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. 13956 din 17.07.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” în vederea
exercitării votului
Avand in vedere adresa nr. 13652/05.07.2019 a Operatorului Regional
Compania Judeteana Apa Serv SA, prin care se solicita modificarea pretului
pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, la nivelul de 4,82 lei/mc
(de la 3,84 lei/mc) si a tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul de 3,80
lei/mc (de la 3,50 lei/mc), pentru intreaga arie de operare, si tinand cont de
avizul ANRSC nr. 706287/03.06.2019, va aducem la cunostinta ca, in
conformitate cu art. 16, alin. 3, lit. d din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”,
Adunarea Generala a Asociatiei are ca atribute aprobarea stabilirii, ajustarii si
modificarii preturilor si tarifelor propuse de Operator de la data la care asociatii
hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic.
La art. 21, alin. 1 din Statutul Asociatiei este stipulat ca „Hotararile
Adunarii Generale luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16, alin. (2)
lit. i) - j) si art. 16, alin. (3), lit. a), c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentantii
asociatilor in Adunarea Generala a Asociatilor, decat in baza unui mandat
special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a
asociatului al carui reprezentant este.
Fata de cele mentionate mai sus este necesara acordarea unui mandat
special d-lui Dan-Felician Ionita, reprezentantul Consiliului Local al Municipilui
Roman in cadrul A.D.I. „AQUA NEAMT”, in vederea aprobarii modificarii
preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de
canalizare – epurare, prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Judeteana
Apa Serv S.A. si a modificarii in consecinta a Contractului de delegare.
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va
transmite către Direcția Tehnică și de Investiții în vederea întocmirii raportului
de specialitate.
Inițiator
Primarul municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
Văzând referatul de aprobare nr. 13957 din 17.07.2019 a d-lui Primar
Lucian-Ovidiu Micu, prin care se propune acordarea unui mandat special in
cadrul Adunarii Generale ADI „AQUA NEAMT” facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5)
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale unităților
administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii,
ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii
speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și
aprobate de autoritățile de reglementare competente și pot mandata asociațiile de
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice să
exercite, în numele și pe seama lor a acestor atribuții cu condiția primirii în
prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților
administrativ-teritoriale membre ale asociației.
Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C. în materie sunt cuprinse în
Ordinul nr. 109/2007.
Prin adresa nr.13652/05.07.2019 Operatorul Regional Compania
Judeteana Apa Serv SA solicita modificarea pretului pentru apa potabila
produsa, transportata si distribuita, la nivelul de 4,82 lei/mc (de la 3,84 lei/mc) si
a tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul de 3,80 lei/mc (de la 3,50 lei/mc),
pentru intreaga arie de operare, si tinand cont de avizul ANRSC nr. 706287/
03.06.2019, va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu art. 16, alin. 3, lit. d
din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”, Adunarea Generala a Asociatiei are
ca atribute aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor

propuse de Operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de
tarif unic.
In solicitarea initiala a CJ ApaServ SA se cerea 5,08 lei/mc fara TVA
pentru apa, respectiv 4,00 lei/mc fara TVA pentru canalizare. Avizul primit de la
ANRSC este pentru 4,82 lei/mc la apa, respectiv 3,80 lei/mc la canalizare
(preturi fara TVA).
În consecință, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile
pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local. În situația în care, în
urma dezbaterii proiectului în plenul consiliului acesta nu este adoptat, în
conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 51/2006, refuzul
adoptării tarifelor propuse de operator trebuie însoțit de prezentarea condițiilor
justificate care impun respingerea proiectului.

Directia Tehnica si Investitii,
Director,
Dan-Felician IONITA

