
 

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  
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 25.02.2021 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 3/09.01.2019 privind darea in 
administrare a unor bunuri catre Directia Municipal Locato si 

aprobarea unor tarife 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 11201 din 15.01.2021 înaintat de 
către  domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și 
raportul de specialitate comun nr. 11577 din 16.02.2021 întocmit de către 
Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică;   

Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.02.2021 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.02.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ 
din __.02.2021 al Comisiei juridice; 
      În  conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin (2) lit. ”d” si alin. (7), ale art. 139, ale art. 140, 
alin. (1), precum si 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 aprobă modificarea art. 2, alin. (3) și alin. (5) din H.C.L. nr. 
3/08.01.2019 privind darea în administrare a unor bunuri către Direcția 
municipal Locato și aprobarea unor tarife, care vor avea următorul conținut: 

 

„(3) închiriere vidanja lei/cursa – 370 lei, la care se adaugă tariful de 

3,75 lei/km pentru serviciile prestate în afara Municipiului Roman. 

……  

(5) manopera prestări servicii lei/ora - 25,29 lei.” 
 



 

Art. 2. Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 3/08.01.2019 rămân 
neschimbate. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 
Secretarului general al municipiului Roman, Direcției Municipal Locato si 
persoanelor interesate. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

                Consilier,                               Secretarul general al Municipiului Roman, 
     George-Dragoș BARCĂ                                  Gheorghe CARNARIU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 11201 din 15.02.2021 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 3/09.01.2019 
privind darea in administrare a unor bunuri catre Directia Municipal 

Locato si aprobarea unor tarife 
 

 

 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 3/09.01.2019 s-a aprobat 
darea în administrare către Direcția municipal Locato a unor bunuri și, totodată, 
au fost aprobate și tarifele practicate de această Direcție în cazul în care bunurile 
ce au fost date în administrare sunt utilizate pentru prestarea unor servicii către 
terți. 
 Astfel: 

1. Directia Municipal Locato practică în prezent un tarif de 330 
lei/cursa pentru inchirierea vidanjei catre terti, la care se adauga tariful de 3,75 
lei/km, pentru serviciile prestate in afara Municipiului Roman. În tariful de 330 
lei este cuprins și costul unei analize in valoare de 40 lei pe care Compania 
Judeteana Apa Serv S.A. o efectua la fiecare 10 curse descărcate în stația de 
epurare, în raport de 1/10 ( cost analiza 400 lei). 
 Prin adresa nr. 706/12.02.2021, Direcția Municipal Locato ne-a comunicat 
faptul că, prin adresa nr. 2323/6/08.08.2021, înregistrată la Direcția municipal 
Locato cu nr. 358/09.02.2021, CJ APASERV a adus la cunoștință că, pentru 
asigurarea unui flux tehnologic corespunzător a stațiilor de epurare și încadrarea 
efluentului final în parametri, conform NTPA 002/2002, este necesară o 
monitorizare mai atentă  a apelor uzate care intră în spațiul de epurare și care pot 
influența acest proces., 

În aceste condiții, în executarea Contractului de prestari Servicii nr. 
2075/06.02.2019 încheiat cu Direcția Municipal Locato, Compania Judeteana 
Apa Serv S.A. solicită modificarea clauzelor in sensul ca va efectua analize si va 
analiza probe prelevate intr-un raport de 1/5, respectiv la fiecare 5 curse in loc 
de 10 curse cum a fost pana in prezent.  

Modificarea produsa determina o majorare a costului unei analize de la 40 
lei la 80 lei motiv pentru care, pentru acoperirea corespunzatoare in nivelul 



 
tarifelor a influentelor generate de noua modalitate de analiza, propunem 
majorarea tarifului de vidanjare de la 330 lei/cursa la 370 lei/cursa. 
 

2.  Prin art. 2, pct. 5 din H.C.L. nr. 3/08.01.2019 a fost aprobat tariful 
pentru manoperă de prestări servicii in cuantum de 20,06 lei/ora.  

Având în vedere prevederile art. 19, lit. „d” din O.G. nr. 71/2002 care 
reglementează ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale şi 
reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influenţelor generate de 
majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife pentru lucrari executate catre terti 
conform programului de devize si a Institutului National de Statistica, propunem 
ajustarea pretului manoperei pentru prestarile de servicii la 25,29 lei/ora. 
 

Tinand cont de prevederile art. 6, alin. (2), lit. „e” din O.G. nr. 71/2002 
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local, potrivit cărora „infiintarea, 

organizarea, exploatarea si functionarea serviciilor de administrare a 

domeniului public si privat vor avea in vedere respectarea si indeplinirea 

cerintei privind tarifarea echitabila a serviciilor furnizate/prestate” propunem 
aprobarea noilor tarife pentru inchirierea vidanjei si a manoperei pentru 
prestarile de servicii și modificarea în mod corespunzător a art. 2, pct. 3 și 5 din 
H.C.L. nr. 3/2019. 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 
prin vot. 

 
Prezentul referat de aprobare va fi înaintat către Direcția juridică și 

Administrație Publică și Direcția Economică în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 
   

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI  



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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 și Direcția Economică 
Nr. 11577 din 16.02.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 3/09.01.2019 privind 

darea in administrare a unor bunuri catre Directia Municipal Locato si 
aprobarea unor tarife 

 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de 
dl.Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității 
 

Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 3/09.01.2019 s-a aprobat 
darea în administrare către Direcția municipal Locato a unor bunuri și totodată, 
au fost aprobate și tarifele practicate de această Direcție în cazul în care bunurile 
ce au fost date în administrare sunt utilizate pentru prestarea unor servicii către 
terți. 
 Astfel: 

1. Directia Municipal Locato practică în prezent un tarif de 330 lei/cursa 
pentru inchirierea vidanjei catre terti, la care se adauga tariful de 3,75 lei/km, 
pentru serviciile prestate in afara Municipiului Roman. În tariful de 330 lei este 
cuprins și costul unei analize in valoare de 40 lei pe care Compania Judeteana 
Apa Serv S.A. o efectua la fiecare 10 curse descărcate în stația de epurare, în 
raport de 1/10 ( cost analiza 400 lei). 

Prin adresa nr. 706/12.02.2021, Direcția Municipal Locato ne-a comunicat  
faptul că, prin adresa nr. 2323/6/08.08.2021, înregistrată la Direcția municipal 
Locato cu nr. 358/09.02.2021, CJ APASERV a adus la cunoștință că, pentru 
asigurarea unui flux tehnologic corespunzător a stațiilor de epurare și încadrarea 
efluentului final în parametri, conform NTPA 002/2002, este necesară o 
monitorizare mai atentă  a apelor uzate care intră în spațiul de epurare și care pot 
influența acest proces., 

În aceste condiții, în executarea Contractului de prestari Servicii nr. 
2075/06.02.2019 încheiat cu Direcția Municipal Locato, Compania Judeteana 
Apa Serv S.A. solicită modificarea clauzelor in sensul ca va efectua analize si va 
analiza probe prelevate intr-un raport de 1/5, respectiv la fiecare 5 curse in loc 
de 10 curse cum a fost pana in prezent.  

 Aceasta modificarea influenteaza costul unei analize de la 40 lei la 80 lei 
motiv pentru care, pentru acoperirea corespunzatoare in nivelul tarifelor a 



 
influentelor generate de noua modalitate de analiza, se impune majorarea 
tarifului de vidanjare de la 330 lei/cursa la 370 lei/cursa. 
 

2. Prin art. 2, pct. 5 din H.C.L. nr. 3/08.01.2019 a fost aprobat tariful 
pentru manoperă de prestări servicii in cuantum de 20,06 lei/ora.  

Având în vedere prevederile art. 19, lit. „d” din O.G. nr. 71/2002 care 
reglementează ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale şi 
reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influenţelor generate de 
majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife pentru lucrari executate catre terti 
conform programului de devize si a Institutului National de Statistica, propunem 
ajustarea pretului manoperei pentru prestarile de servicii la 25,29 lei/ora. 
 

Din punct de vedere al legalității 
Potrivit art. 6, alin. (2), lit. „e” din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si 

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local, potrivit cărora „infiintarea, organizarea, exploatarea si 

functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat vor avea 

in vedere respectarea si indeplinirea cerintei privind tarifarea echitabila a 

serviciilor furnizate/prestate”. 
 De asemenea, potrivit art. 19, lit. „c” și lit. „d” din același act normativ, 
„Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor 

edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, 

reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură 

prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor locale 

legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor 

furnizate/prestate sau prin alocaţii bugetare, cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura 

şi nivelul tarifelor, al preţului biletelor sau al taxelor locale practicate; 

     d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale şi 

reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influenţelor generate de 

majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife” 
 

Față de cele expuse, se impune modificarea art. 2, alin. (3) și alin. (5) din 
H.C.L. nr. 3/2019, după cum urmează: 

 

„ (3) închiriere vidanja lei/cursa – 370 lei, la care se adaugă tariful de 

3,75 lei/km pentru serviciile prestate în afara Municipiului Roman; 

(5) “ manoperă prestări servicii lei/ora - 25,29 lei. ” 
 

De asemenea, proiectul de hotarare intruneste conditiile de fond, forma, 
necessitate, oportunitate, precum si cele de legalitate cerute de Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnica legislativa, motiv pentru care acordam aviz 
favorabil. 

 

     Director D.J.A.P.,        Direcția Economică, 
   C.j. Camelia RUSU                                        Ciprian Dorin ALEXANDRU 


