
 

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  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 28455 din 19.04.2022 

 
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. 28456 din 19.04.2022 înaintat de 
către  domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și 
raportul de specialitate comun nr. 28458 din 19.04.2022 întocmit de către 
Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică ;   

Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.04.2022 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.04.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ 
din __.04.2022 al Comisiei juridice; 
       În  conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din Ordonanta Guvernului 
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, alin. 3, lit. „h”, 

ale art. 140, alin. (1) 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 articolului 2, alineatul 3 din H.C.L. nr. 
3/08.01.2019 așa cum a fost modificat prin articolul 1 din H.C.L. nr. 
46/25.02.2021, care va avea următorul conținut: 

“inchiriere vidanja lei/cursa – 454 lei, la care se adaugă tariful de 4,93 
lei/km pentru serviciile prestate in afara Municipiului Roman”  



 

 

  Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 2, alineat 4 din H.C.L. nr. 
3/08.01.2019, care va avea următorul conținut: 

“ inchiriere woma– 348 lei/ora, la care se adaugă tariful de 5,65 lei/km 
pentru serviciile prestate in afara Municipiului Roman”. 
 

Art. 3. Tarifele menționate la articolul 1 și articolul 2 se vor practica 

începând cu data de 01.05.2022. 
  

Art. 4. Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 46/25.02.2021 și H.C.L. 
3/08.01.2019 raman neschimbate. 
 

Art. 6. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija 
Secretarului general al Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato, 
persoanelor și instituțiilor interesate. 
 
 

Inițiator 
Primarul municipiului Roman 

Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 
privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 

 

                       

   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. 28456 din 19.04.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/08.01.2019 privind 
darea in administrare a unor bunuri catre Directia Municipal Locato si 

aprobarea unor tarife 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 46/25.02.2021 și Hotărarea 

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

Prin referatul de constatare nr. 1536/14.04.2022 Direcția Municipal 
Locato Roman a solicitat actualizarea tarifelor pentru serviciile de închiriat 
vidanjă și womă, ținând cont de creșterea covârșitoare a prețului carburantului, 
creșterea salariilor și a polițelor de asigurare, precum și creșterea cheltuielilor cu 
piesele de schimb, anvelope, uleiuri, monitorizare GPS, servicii de verificare a 
tahografelor, apă, canalizare, înaintând în acest sens documentația care să 

justifice acest lucru, aceste creșteri având influențe inclusiv în tariful de 
deplasare în afara Municipiului Roman, respectiv Anexa nr. 1 pentru serviciul 
de închirere vidanjă și Anexa nr. 2 pentru serviciul de închiriere womă. 

Pentru acoperirea corespunzătoare în nivelul tarifelor a influențelor 

generate de noile costuri, propunem actualizarea tarifelor după cum urmează: 
-pentru serviciul de închiriere vidanjă, de la 370 lei/cursă, la 454,00 lei/cursă, la 

care se adaugă tariful de 4,93 lei, în loc de 3,75 lei cât este în prezent, pentru 
serviciul respectiv prestat în afara Municipiului Roman-Anexa nr. 1; 
- pentru serviciul de închiriere womă, de la 275 lei/oră la 348 lei/oră, la care se 

adaugă tariful de 5,65 lei, în loc de 4,50 lei cât este în prezent, pentru serviciul 
respectiv prestat în afara Municipiului Roman-Anexa nr. 2. 
 

Având în vedere prevederile art. 19, lit. “d” din O.G. nr.71/2002 care 
reglementează ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și taxelor locale și 
reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influențelor generate de 

majorarea în amonte a unor prețuri și tarife pentru lucrări și servicii executate 
către terți, propunem actualizarea prețului pentru serviciul de inchiriere vidanjă 



 

 

și vomă precum și tarifele de deplasare în afara Municipiului Roman, conform 
art. 1 și art. 2. 
 

Ținând cont de prevederile art. 6, alin. (2), lit. “e” din O.G. nr. 71/2002 
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local,“ înființarea, organizarea, 
exploatarea și fucnționarea serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea cerinței privind tarifarea 

echitabilă a serviciilor furnizate/prestate”, propunem aprobarea noilor tarife 
pentru închirierea vidanjei și a womei, precum și a tarifelor de deplasare atunci 
când aceste servicii sunt prestate în afara Municipiului Roman și modificarea în 
mod corespunzător a art. (1) din H.C.L. nr. 46/25.02.2021 și a art.(2), alin.(4) 
din H.C.L. nr. 3/08.01.2018. 

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

prin vot. 
 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi înaintat 

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

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 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 Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 46/25.02.2021 și Hotărarea 

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

Prin referatul de constatare nr. 1536/14.04.2022 Direcția Municipal 
Locato Roman a solicitat actualizarea tarifelor pentru serviciile de închiriat 
vidanjă și womă, ținând cont de creșterea covârșitoare a prețului carburantului, 
creșterea salariilor și a polițelor de asigurare, precum și creșterea cheltuielilor cu 
piesele de schimb, anvelope, uleiuri, monitorizare GPS, servicii de verificare a 
tahografelor, apă, canalizare, înaintând în acest sens documentația care să 

justifice acest lucru, cu influențe inclusiv în tariful de deplasare în afara 
Municipiului Roman, respectiv Anexa nr. 1 pentru serviciul de închirere vidanjă 
și Anexa nr. 2 pentru serviciul de închiriere womă. 

Pentru acoperirea corespunzătoare în nivelul tarifelor a influențelor 

generate de noile costuri, este oportună actualizarea tarifelor după cum urmează: 
-pentru serviciul de închiriere vidanjă, de la 370 lei/cursă la 453,00 

lei/cursă, la care se adaugă tariful de 4,93 lei, în loc de 3,75 lei cât este în 
prezent, pentru serviciul respectiv prestat în afara Municipiului Roman; 

- pentru serviciul de închiriere womă, de la 275 lei/oră la 348 lei/oră, la 

care se adaugă tariful de 5,65 lei, în loc de 4,50 lei cât este în prezent, pentru 
serviciul respectiv prestat în afara Municipiului Roman. 



 

 

 
      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, „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 articolului 2, alineatul 3 din H.C.L. nr. 3/08.01.2019 așa 

cum a fost modificat prin articolul 1 din H.C.L. nr. 46/25.02.2021, după cum 
urmează:  
     “ închiriere vidanjă lei/cursă- 454 lei, la care se adaugă tariful de 4,93 
lei/km pentru serviciile prestate în afara Municipiului Roman”. 
 

►Modificarea art. (2) alin.(4) din H.C.L. nr. 3/08.01.2018, după cum 

urmează: 
     “ închiriere womă lei/oră - 348 lei, la care se adaugă tariful de 5,65 lei/km 
pentru serviciile prestate în afara Municipiului Roman”.  

 
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 


