ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 13.02.2020
privind aderarea Municipiului Roman la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 3420 din 12.02.2020 întocmit şi
înaintat de către primarul municipiului Roman - dnul Lucian-Ovidiu Micu
precum și raportul de specialitate comun nr. 3439 din 13.02.2020 întocmit şi
înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică și Direcția Tehnică și
de Investiții;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din 13.02.2020 dat de către
secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din
13.02.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism,
precum și avizul nr. ___ din 13.02.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, art. 6, art. 8 art. 10 din Legea
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art.
89, art. 90, art. 91 și art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019.
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului
constitutiv – cadru şi a Statutului – cadru ale Asociaţiilor de Dezvoltare
Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Având în vedere Actul constitutiv si Statutul Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), al art. 139, al art. 140,
alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrative;

H O T A R A S T E:

Art.1: Se aprobă aderarea municipiului Roman, prin Consiliul Local
Roman, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași.
Art. 2: Se aproba actul constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ARSACIS Iași, cu modificarile la zi, conform anexelor nr. 1 și
2 la prezenta hotarare.
Art. 3. Se împuternicește dnul Lucian-Ovidiu Micu - primarul
municipiului Roman, să reprezinte municipiul Roman în Adunarea generală a
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și se da
mandat acestuia sa semneze actul adițional la Actul constitutiv și Statut .
Art. 4. Se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului
municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor
de Apă Canal Iași – ARSACIS, în cazul în care acesta nu poate participa la
ședințele la care este convocat, următoarele persoane:
1. dna Iulia Gabriela Petrea
2. dnul Rudolf Dănuț FRIESENHAHN
3. dnul Dan Felician IONIȚĂ
Art. 5. Se aprobă participarea municipiului Roman cu suma de 400 lei,
reprezentând aport la patrimoniul asociației.
Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va asigura
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate..
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

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. 3420 din 12.02.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului Roman la Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași
Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Roman este
asigurata în acest moment de către Compania Judeţeană APA SERV S.A.
Neamţ, în baza contractului de delegare a gestiunii a acestui serviciu
nr.28/10.09.2009.
În vederea realizarii și implementarii proiectului “Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ ”, prin care s-a urmarit
implementarea unui sistem judeţean eficient de alimentare cu apă şi a unui
sistem de canalizare corespunzător, care să asigure atingerea obiectivelor şi
ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană,
precum şi a celor stabilite prin POS Mediu, Municipiul Roman s-a asociat cu
Județul Neamț și alte UAT- uri din județ în ADI AQUA NEAMȚ.
Acest Proiect a fost finanţat de către Uniunea Europeană prin Fondul de
Coeziune (FC) în cadrul POS Mediu-Axa prioritară 1 şi cofinanţat de la bugetul
de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii.
Situația s-a acutizat începand cu septembrie 2019, de cand operatorul nu
mai asigura continuitatea serviciului catre utilizatori, apa fiind furnizata cu
înrerupere totala pe timpul nopții, cu livrare parțială și cu presiune scazuta pe
timpul zilei. Situația are un impact major atat în randul populației, cât și asupra
mediului economic și public, totul ducand la o presiune mediatica și a populației
ce atinge cote maxime privind lipsa de implicare a autoritaților.
Astfel, lipsa apei afecteaza direct și incontestabil activitațile economice de
orice natura, sau face imposibila desfasurarea activitații in domeniul alimentaței
publice, producției și de servicii.
Mai mult decat atat, lipsa apei pune in pericol siguranța publica în zona
serviciilor publice medicale, fiind afectata grav activitatea spitalelor publice și
tuturor unitaților de asistența medicală, in condițiile pandemiei de gripa care a
fost declarata la nivel național.

Situația de criza, deși este cunoscută atat operatorului cât și ADI AQUA
Neamț și au avut loc deplasari in teren, sedințe de analiza, situația se
inrautațește, fara a se intreprinde nici o masura concreta de remediere dupa 6
luni de la apariție.
Deși operatorul a fost notificat prin adresa nr. 2411 din 31.01.2020
privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale și pus in intarziere cu privire la
remedierea acestei situații, i s-a solicitat un raport detaliat privind cauzele și
planul de masuri de remediere, acesta nu a raspuns solicitarii, ignorand situația.
Mai mult decat atât, situația managerială a operatorului este incertă, aspect care
se reflectă in modul in care a ințeles să gestioneze situația de criza a UAT
Roman.
Avand in vedere aceasta situație de fapt, presiunea mediatica și a
populatiei, dar și atribuţiile şi obligaţiile legale conferite Primarului şi
Consiliilor Locale, lipsa de reacție operatorului, incapacitatea acestuia de a
soluționa aceasta problema pe termen scurt, lipsa unei stategii pe termen lung,
ne obliga, din respect pentru comunitatea locala și pentru evitarea consecintelor
grave asupra sigurantei populatiei, am propus masura rezilierii contractului
pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.
În aceste condiții se impune inlocuirea operatorului, și verificand piața
concurențială din acest domeniu s-au deschis cai de comunicare și informare cu
alti operatori care si-au exprimat disponibilitatea pentru soluționarea acestor
deficiențe și deschiderea pentru realizarea unui serviciu la standarde superioare
și realizarea de investiții în municipiul Roman.
Luând în considerare faptul că marea majoritate a unităților administrativ
teritoriale din preajma mun. Roman au aderat la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ARSACIS Iaşi şi au delegat gestiunea serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare către S.C. ApaVital S.A., în calitate de
operator al serviciilor de apă şi canalizare.
Deasemenea, din punct de vedere tehnic şi hidro-geografic sursele de apă
ale UAT Roman provin din bazinul hidrologic al râului Moldova, de unde sunt
alimentate cu apă şi municipiile Iaşi şi Paşcani de către S.C. ApaVital S.A., ceea
ce ar permite exploatarea şi utilizarea integrată şi mai eficientă a acestora de
către un singur operator.
În acest context, este semnificativ interesul concret manifestat de S.C.
APAVITAL Iași, care a venit cu oferte concrete în acest sens, aspecte care au
fost aduse la cunostința autoritații deliberative. Primul pas in vederea inlocuirii
operatorului este aderarea municipiului Roman la ADI ARSACIS IASI.
Astfel, am promovat prezentul proiect de hotarare.
Prezentul referat de aprobare însotit de proiectul de hotărâre se va
transmite către Directia Juridică si Administratie Publică și Direcția Tehnică și
de Investiții, în vederea întocmirii raportului de specialitate.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcția juridica și administratie publică
Nr. 3439 din 13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului Roman la Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași
Din punct de vedere al oportunitații
Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Roman este
asigurata în acest moment de către Compania Judeţeană APA SERV S.A.
Neamţ, în baza contractului de delegare a gestiunii a acestui serviciu
nr.28/10.09.2009.
În vederea realizarii și implementarii proiectului “Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ ”, prin care s-a
urmarit implementarea unui sistem judeţean eficient de alimentare cu apă şi a
unui sistem de canalizare corespunzător, care să asigure atingerea obiectivelor
şi ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană,
precum şi a celor stabilite prin POS Mediu, Municipiul Roman s-a asociat cu
Județul Neamț și alte UAT- uri din județ în ADI AQUA NEAMȚ.
Acest Proiect a fost finanţat de către Uniunea Europeană prin Fondul de
Coeziune (FC) în cadrul POS Mediu-Axa prioritară 1 şi cofinanţat de la bugetul
de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii.
Situația s-a acutizat începand cu septembrie 2019, de cand operatorul nu
mai asigura continuitatea serviciului catre utilizatori, apa fiind furnizata cu
înrerupere totala pe timpul nopții, cu livrare parțială și cu presiune scazuta pe
timpul zilei. Situația are un impact major atat în randul populației, cât și asupra
mediului economic și public, totul ducand la o presiune mediatica și a populației
ce atinge cote maxime privind lipsa de implicare a autoritaților.
Astfel, lipsa apei afecteaza direct și incontestabil activitațile economice de
orice natura, sau face imposibila desfasurarea activitații in domeniul alimentaței
publice, producției și de servicii.

Mai mult decat atat, lipsa apei pune in pericol siguranța publica în zona
serviciilor publice medicale, fiind afectata grav activitatea spitalelor publice și
tuturor unitaților de asistența medicală, in condițiile pandemiei de gripa care a
fost declarata la nivel național.
Situația de criza, deși este cunoscută atat operatorului cât și ADI AQUA
Neamț și au avut loc deplasari in teren, sedințe de analiza, situația se
inrautațește, fara a se intreprinde nici o masura concreta de remediere dupa 6
luni de la apariție.
Deși operatorul a fost notificat prin adresa nr. 2411 din 31.01.2020
privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale și pus in intarziere cu privire la
remedierea acestei situații, i s-a solicitat un raport detaliat privind cauzele și
planul de masuri de remediere, acesta nu a raspuns solicitarii, ignorand situația.
Mai mult decat atât, situația managerială a operatorului este incertă, aspect care
se reflectă in modul in care a ințeles să gestioneze situația de criza a UAT
Roman.
Avand in vedere aceasta situație de fapt, presiunea mediatica și a
populatiei, dar și atribuţiile şi obligaţiile legale conferite Primarului şi
Consiliilor Locale, lipsa de reacție operatorului, incapacitatea acestuia de a
soluționa aceasta problema pe termen scurt, lipsa unei stategii pe termen lung,
ne obliga, din respect pentru comunitatea locala și pentru evitarea consecintelor
grave asupra sigurantei populatiei sa dispunem masura rezilierii contractului
pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.
În aceste condiții se impune inlocuirea operatorului, și verificand piața
concurențială din acest domeniu s-au deschis cai de comunicare și informare cu
alti operatori care si-au exprimat disponibilitatea pentru soluționarea acestor
deficiențe și deschiderea pentru realizarea unui serviciu la standarde superioare
și realizarea de investiții în municipiul Roman.
Luând în considerare faptul că marea majoritate a unităților administrativ
teritoriale din preajma mun. Roman au aderat la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ARSACIS Iaşi şi au delegat gestiunea serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare către SC ApaVital SA, în calitate de operator
al serviciilor de apă şi canalizare
Deasemenea, din punct de vedere tehnic şi hidro-geografic sursele de apă ale
UAT Roman provin din bazinul hidrologic al râului Moldova, de unde sunt
alimentate cu apă şi municipiile Iaşi şi Paşcani de către SC ApaVital SA, ceea ce
ar permite exploatarea şi utilizarea integrată şi mai eficientă a acestora de către
un singur operator.
În acest context, este semnificativ interesul concret manifestat de SC
APAVITAL Iași, care a venit cu oferte concrete în acest sens, aspecte care au
fost aduse la cunostința autoritații deliberative. Primul pas in vederea inlocuirii
operatorului este aderarea municipiului Roman la ADI ARSACIS IASI
Din punct de vedere al legalitații.
Sunt incidente in cauza dispozițiile art.10 din Legea 51/2006:

” (1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să
se asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare
intercomunitară având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau
dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente.
#B
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de
utilităţi publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept
privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate
exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei
publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice,
stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor prezentei legi, ale Legii nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legiicadru a descentralizării nr. 195/2006.

Direcția Juridică și administrație Publică
Camelia RUSU

Direcția Tehnică
Dan Felician IONIȚĂ

