
 

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   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 26.03.2021 

 
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. 23373 din 26.03.2021 înaintat de către 

Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de 
specialitate nr. 23374 din 26.03.2021 întocmit de către Direcția Tehnica si 
Investiții; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.03.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 26.03.2021 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul 
favorabil nr. __ din 26.03.2021 al Comisiei juridice,; 

Având în vedere: 
- Adresele nr. 2621/11.02.2021 și nr. 1858/11.02.2021 Operatorul Regional 

Compania Județeană Apa Serv SA 
- Avizul ANRSC nr. 809850 /17.07.2020 privind solicitarea operatorului 

regional C.J.Apa Serv SA de modificarea prețurilor si 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, respectiv art. 8, alin. (3), lit. „k” si „d^2” 
și  art. 10, alin. (5), precum și art. 43, alin. 8;  

-  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, 
cu modificarile si completarile ulterioare , respectiv art. 12, alin. 1, lit.  „i” si art. 
35, alin .4. 

-  Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – 
cadru si a Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 



 

-  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art. 129, alin. 2, lit. „d” 
si alin. 7,  lit. n), cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

           Art. 1. Se  acordă 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, împotriva: 

- modificării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila 

si de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 809850/17.07.2020;  
- modificării tarifelor pentru Proiectare pentru proiectele de apa potabila, 

respectiv racord de canalizare si Agreerea agentilor economici pentru executarea 
lucrarilor de bransamente apa, racord canalizare si separare retele aflate in 
administrarea C.J. Apa Serv S.A.. 

 

Art. 2. Se  acorda mandat special  reprezentantului municipiului Roman să 

voteze în Adunarea Generala a Asociaților a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele 

și pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman pentru modificarea, prin 
Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu 
apa si de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, încheiat intre Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania Județeana Apa Serv S.A., (care 
va include actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate 
de operatorul regional si, după caz, si modificarea preturilor si tarifelor aferente 
serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare), modificare tarife servicii 
conexe. 

 

          Art. 3. În situația în care reprezentantul municipiului Roman se afla în 
imposibilitatea exercitării mandatului încredințat,  devin incidente prevederile art. 
3 din H.C.L. nr. 8/2021. 
 

         Art. 4. Se aproba semnarea de către Președintele Asociației, reprezentantul 
legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, a Actului Adițional 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, după caz, cu modificarea preturilor si tarifelor aferente 
serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare si a tarifelor la servicii  
conexe. 
 

Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

A.D.I. AQUA Neamț, precum și autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ  

                 Consilier,              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. 23373 din 26.03.2021 
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” în vederea  

exercitării votului 
 

Prin adresele nr. 2621/11.02.2021 și nr. 1858/11.02.2021 Operatorul 
Regional Compania Judeteana Apa Serv SA solicita modificarea: 

- pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, la nivelul 
de 5,07 lei/mc (de la 4,82 lei/mc); 

- tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul de 4,35 lei/mc (de la 3,80 
lei/mc); 

- tarif proiectare pentru proiectele de branșament apă potabilă, respectiv 

racord de canalizare (inclusiv aviz)  la nivelul de 435lei (de la 250lei); 
- tarif pentru agreerea agenților economici pentru executarea lucrărilor de 

branșamente apă, lucrări de racord și separarea rețelelor aflate în administrarea 

CJ APASERV SA Neamț la nivelul de 2000lei (de la 360,74lei). 
 
În 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. 
             În aceste condiții,  este necesara acordarea unui mandat reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Roman in cadrul A.D.I. „AQUA NEAMT”, in 

vederea respingerii modificării preturilor si tarifelor la serviciile publice de 



 

alimentare cu apa potabila si de canalizare – epurare, a tarifelor la servicii 
conexe prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Județeană Apa Serv S.A. 
si a modificării în consecință a Contractului de delegare. 
 

Față de cele expuse, rog dnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 

vot. 
 
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, 

Leonard Achiriloaei 



 

                         

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. 23374 din 26.03.2021 
 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  

exercitării votului 

 
Prin proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special în 

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 

NEAMȚ” în vederea  exercitării votului, se propune  
- majorarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și 

distribuită cu un procent de 5,18%; 
- majorarea tarifului pentru canalizare-epurare cu un procent de 14,47%; 
- majorarea tarifului pentru proiectare pentru proiectele de branșament 

apă potabilă, respectiv racord de canalizare (inclusiv aviz) cu un 

procent de 74,00%; 
- majorarea tarifului pentru agreerea agenților economici pentru 

executarea lucrărilor de branșamente apă, lucrări de racord și separarea 

rețelelor aflate în administrarea CJ APASERV SA Neamț cu un procent 
de 554,42%. 

Propunerea acestor majorări este motivată de adresele nr. 2.621/11.02.2021 
și nr. 1.858/11.02.2021transmise de  Operatorul Regional Compania Judeteana 
Apa Serv SA Neamț. 

Examinând referatul de aprobare nr. 23.373 din 26.03.2021, înaintat de 
primarul municipiului Roman, domnul Leonard Achiriloaei, privind acordarea 
unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea  exercitării votului; 

În conformitate cu art. 16, alin. 3, lit. d din Statutul Asociației „AQUA 

NEAMȚ”, Adunarea Generală a Asociației are ca atribute aprobarea stabilirii, 
ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de Operator de la data la care 
asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic. 



 

La art. 21, alin. 1 din Statutul Asociației este stipulat că „Hotărârile 
Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16, alin. (2), 
lit. i) - j) și art. 16, alin. (3), lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții 
asociaților în Adunarea Generală a Asociaților, decât în baza unui mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărăre a autorității deliberative a asociatului al 
cărui reprezentant este. 
 Din analiza materialelor anexate adreselor nr. 2.621/11.02.2021 și nr. 

1.858/11.02.2021 Operatorul Regional Compania Județeană Apa Serv SA, 
respectiv Antecalculație de calcul, Fișă fundamentare tarif, Structură de elemente 

de cheltuieli, putem considera că cel puțin parte dintre acestea sunt majorate în 
mod subiectiv și arbitrar, fără a fi fundamentate pe informații verificabile și din 

alte surse. 
 În recomandarea respingerii modificărilor de preț consider că trebuie ținut 
cont și de situația generală generată de criza COVID 19 care a condus la 

diminuarea semnificativă a veniturilor populației. 
 

În aceste condiții, deși proiectul de hotărâre întrunește condițiile de 

legalitate, recomand acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Roman în cadrul A.D.I. „AQUA NEAMȚ”, în vederea respingerii 
modificării prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabilă 
și de canalizare – epurare, a tarifelor la servicii conexe prestate de Operatorul 
Regional S.C. Compania Județeană Apa Serv S.A. și a modificării în consecință 
a Contractului de delegare, pe considerentul că pe baza documentelor înaintate nu 

se poate proba îndeplinirea condiției de oportunitate. 
 
 

Direcția Tehnică și de Investiții   
Director ing. Dan Felician IONIȚĂ 


