
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. ____ din 31.10.2019 

 
privind completarea  H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind 

aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente 

contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu 
apă şi canalizare 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 20490 din 23.10.2019 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 20548 din 24.10.2019 al Direcţiei Tehnice; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din __.10.2019 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din __.10.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____ din __.10.2019 al 
Secretarului general al municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat 

de interes local, ale art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R 

modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. 

“c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 

362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”,  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se completează anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 (lista 

bunurilor de retur) cu următorul bun: 
 

Denumire 
Suprafață 

 (mp) Adresa 
Perioada 

 (ani) Destinația 

Teren 80,00 str. Plopilor 39 
Grup de ridicare presiune 

apă potabilă 



 
 

 Art. 2.  Predarea–primirea bunului prevăzut la art.1, se va face pe bază de 
protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a Serviciului public  de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

Art. 3. Direcţia Tehnică și de Investiții şi C.J. S.C. APASERV S.A. Roman 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

     
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ 

              Consilier,                                   Secretarul general al municipiului Roman, 
      Eugen PATRAȘCU                                           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. 20490 din 23.10.2019 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 81 din 
14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor 

proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 

  

 În scopul realizarii obiectivului de investitii „Amplasare grup de ridicare 

presiune a apei potabile – rezervor și stație de pompare” în conformitate cu 
cele prevazute în cuprinsul Legii privind serviciul de alimentare cu apa și de 

canalizare nr. 241/2006, este necesar să se  completeze lista bunurilor de retur şi 

a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare prevazute în  H.C.L. Roman nr.81/2009, cu un 

teren  din strada Plopilor. 
 Astfel, suprafața de 80,00 mp situata în strada Plopilor, conform schita 

anexa, va fi ocupata pentru amplasarea unei statii de ridicare presiune a apei 
potabile, instalatie aferenta serviciului public de alimentare cu apa a 
municipiului. 
 Instalatiile proiectate reprezintă o investitie a furnizorului de apa potabila 

C.J. S.C. APA SERV S.A. și sunt executate în folosul comunității și în vederea 

imbunatatirii parametrilor tehnici de furnizare a apei potabile. 
 
             Prezentul raport se va transmite către Direcția Tehnica și de Investiții în 
vederea întocmirii raportului de specialitate.                                               
 
 

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: DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII 
Nr.  20548 din 24.10.2019                       
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 81 din 
14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor 

proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 

 
 Proiectul de hotărâre prezentat de primarul municipiului Roman - dnul 
Lucian-Ovidiu Micu, se referă la  completarea listei bunurilor de retur şi a 

bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare din H.C.L. nr. 81/14.04.2009 în scopul realizarii 
obiectivului de investitii „Amplasare grup de ridicare presiune a apei potabile – 
rezervor și stație de pompare”. 
 Motivatia legala rezida din prevederile art. 27, alin.(2), lit.(a) din Legea 
privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare - Legea nr. 241/2006, 
 Terenul necesar realizarii si functionarii obiectivului, in suprafata de 
80,00 mp este amplasat in strada Plopilor si apartine domeniului public al 
Municipiului Roman. 
 Instalatiile proiectate reprezintă o investitie a furnizorului de apa potabila 
C.J. S.C. APA SERV S.A. și sunt executate în folosul comunității și în vederea 

imbunatatirii parametrilor tehnici de furnizare a apei potabile. 
          

În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre, 

sens în care îl avizăm favorabil. 
 
 

Director tehnic, 
Dan Felician IONITA 

 


