ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 26.03.2019
privind respingerea plângerii prealabile formulată de
CJ APASERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 6323 din 18.03.2020 înaintat de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul
de specialitate nr. 6324 din 18.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și
Administrație Publică;
Având în vedere plângerea prealabilă formulată de CJ APA SERV SA
împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 31/2020 înregistrată la Primăria
municipiului Roman cu nr. 6019 din 13.03.2020;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din 03.2020 dat de către Secretarul
General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2020 al
Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil
nr. __ din __.03.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 554/2004 - Legea
Contenciosului administrativ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 14, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140,
precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CJ APASERV SA
împotriva H.C.L. nr. 31/2020.
Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr.
31/2020, în sensul că în titlul hotărârii și în tot cuprinsul acesteia, în loc de H.C.L.
nr. 106 din 2008 se va trece H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009 privind delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
general al municipiului, persoanelor și autorităților interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Miluță SCUTARU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

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. 6323 din 18.03.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate
de CJ APA SERV SA impotriva H.C.L. nr. 31/2020
Prin H.C.L. 31/2020 s-a aprobat inițierea procedurilor de rezililiere din
culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
nr.28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea
concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a
bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ și
de inlocuire a operatorului;
Împotriva acestei hotărâri CJ APA SERV SA, prin avocat Gîscan Florin
Cătălin, în baza imputernicirii avocațiale nr. 4996220 din 2020 a formulat cerere
de revocare în parte a hotararii anterior menționate, cerere ce constituie
procedura prealabila, in intelesul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004.
Prin contestatie se invoca în esența faptul ca delegarea gestiunii a fost
semnata prin ADI AQUA Neamț și nu cu UAT Roman, aspectul ca s-a indicat in
mod gresit HCL 106/2008 ca fiind hotararea de aprobare a contractului și nu
HCL 96/2009, precum și motive de netemeinicie referitoare la motivarea
hotararii atacate.
Analizând contestația formulată, se constată că aceasta este neîntemeiată,
pentru următoarele considerente:
În primul rând, potrivit art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea
contenciosului administrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de
autoritatea emitentă dacă a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.
În cazul de față, Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2020 a intrat în
circuitul civil și a produs efecte juridice, autoritatea publică locală emițând
notificarea privind rezilierea contractului și retragerea din ADI AQUA NEAMȚ.
Astfel, prin consacrarea principiului irevocabilității actelor administrative intrate
în circuitul civil și care au produs efecte juridice, se limitează posibilitatea
organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis, acesta putându-le
revoca numai până în momentul în care actele administrative nu și-au produs
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efectele. În situația în care acest principiu ar fi interpretat în sensul solicitat de
petent, s-ar ajunge la situația în care după ce actul administrativ a fost executat
ori a intrat în sfera altor raporturi juridice, inclusiv în circuitul civil producând
alte efecte juridice, organul administrativ emitent să-şi poată revoca actul,
desfiinţând situaţiile juridice nou create, ceea ce este inadmisibil, fiind contrar
principiului stabilităţii raporturilor juridice şi ordinii de drept.
Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată
de CJ APA SERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020.
Separat de aceasta, se constată că aspectul privind numarul hotarârii de
aprobare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice a fost indicat in
mod eronat, dar aceasta eroare materială nu este de natura sa afecteze voința
autoritații, de reziliere a contractului, care a fost corect individualizat prin
indicarea numarului și datei și nu poate constitui motiv de nelegalitate.
Se impune indreptarea acestei erori materiale in sensul ca in titlul hotărârii
nr. 31/2020 și in tot cuprinsul acesteia în loc de H.C.L. nr. 106 din 2008 se va
trece H.C.L. nr. 96 din 14.05. 2009, privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare .
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre, va fi
transmis Direcției Juridice și Administrație Publică în vederea întocmirii
raportului de specialitate.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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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 JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 6324 din 18.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii formulată
de CJ APASERV SA impotriva H.C.L. nr. 31/2020
Din punct de vedere al oportunității:
Prin H.C.L. nr. 31/2020 s-a aprobat inițierea procedurilor de rezililiere din
culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
nr.28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea
concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a
bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ și
de inlocuire a operatorului;
Împotriva acestei hotărâri CJ APA SERV SA, prin avocat Gîscan Florin
Cătălin, în baza imputernicirii avocațiale nr. 4996220 din 2020 a formulat cerere
de revocare în parte a hotararii anterior menționate, cerere ce constituie
procedura prealabila, in intelesul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004.
Prin contestatie se invoca în esența faptul ca delegarea gestiunii a fost
semnata prin ADI AQUA Neamț și nu cu UAT Roman, aspectul ca s-a indicat in
mod gresit H.C.L. nr. 106/2008 ca fiind hotararea de aprobare a contractului și nu
H.C.L. nr. 96/2009, precum și motive de netemeinicie referitoare la motivarea
hotararii atacate.
Analizând contestația formulată, se constată că aceasta este neîntemeiată.
Din punct de vedere al legalității:
În primul rând, potrivit art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea
contenciosului admiistrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de
autoritatea emitentă dacă a intrat intrat în circuitul civil și a produs efecte
juridice.
În cazul de față, Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2020 a intrat în
circuitul civil și a produs efecte juridice, autoritatea publică locală emițând
notificarea privind rezilierea contractului și retragerea din ADI AQUA NEAMȚ.
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Astfel, prin consacrarea principiului irevocabilității actelor administrative intrate
în circuitul civil și care au produs efecte juridice, se limitează posibilitatea
organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis, acesta putându-le
revoca numai până în momentul în care actele administrative nu și-au produs
efectele. În situația în care acest principiu ar fi interpretat în sensul solicitat de
petent, s-ar ajunge la situația în care după ce actul administrativ a fost executat
ori a intrat în sfera altor raporturi juridice, inclusiv în circuitul civil producând
alte efecte juridice, organul administrativ emitent să-şi poată revoca actul,
desfiinţând situaţiile juridice nou create, ceea ce este inadmisibil, fiind contrar
principiului stabilităţii raporturilor juridice şi ordinii de drept.
Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată
de CJ APA SERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020.
Separat de aceasta, se constată că aspectul privind numarul hotarârii de
aprobare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice a fost indicat in
mod eronat, dar aceasta eroare materială nu este de natura sa afecteze voința
autoritații, de reziliere a contractului, care a fost corect individualizat prin
indicarea numarului și datei și nu poate constitui motiv de nelegalitate.
Se impune indreptarea acestei erori materiale in sensul ca in titlul hotărârii
nr. 31/2020 și in tot cuprinsul acesteia în loc de H.C.L. nr. 106 din 2008 se va
trece H.C.L. nr. 96 din 14.05. 2009, privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare .
Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Director D.J.A.P.,
C.j. Camelia RUSU
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