
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 48522 din 14.07.2022 

 
privind aprobarea preluării rețelei de canalizare  

din municipiul Roman, str. Nouă în vederea efectuării  
unor lucrări de reparații 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 48523 din 14.07.2022 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul comun de specialitate nr. 48931 din 15.07.2022 al Direcției Tehnice și 
Direcției Juridice și Administrație Publică Locală; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din _.07.2022 dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. __ din _.07.2022 
al Comisiei pentru Buget-Finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din 
_.07.2022 al Comisiei Juridice; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI „AQUA Neamț” și 
Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț nr. 13700/19.08.2009, ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Municipal Locato 
Roman, aprobat prin H.C. L. nr. 223/27.09.2018, precum și ale Legii 273/2006 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor H.C.L. nr. 152 din 15.11.2007, ale art. 129, alin. 
(1), alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (7), lit. „n”, ale art. 139, alin. (3) lit. „g”, ale art. 
140, alin. (1), 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 preluarea de către municipiul Roman, de la Compania 

Județeană Apa Serv S.A. Neamț, a bunurilor de retur constând în rețea de 
canalizare din strada Nouă – municipiul Roman, ce face obiectul contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 



 

13700/19.08.2009, în vederea executării lucrărilor de reparații, pe durata 
desfășurării acestora. 

 
Art. 2. Se aprobă predarea temporară a bunurilor menționate la art.1. din 

prezenta hotărâre către Direcția Municipal Locato Roman, în vederea realizării 

lucrărilor de reparații, pe durata acestora, pe bază de protocol. 
 
Art. 3.(1). Se aprobă executarea lucrărilor de reparații ale rețelei de 

canalizare din strada Nouă, de către Direcția Municipal Locato Roman, direcție 

cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Roman. 
(2). Finanțarea lucrărilor se va face prin bugetul Direcției Municipal 

Locato, din capitolul 200109 – Materiale și prestări servicii. 
(3). După finalizarea lucrărilor, bunul va fi predat pe bază de protocol 

către municipiul Roman, urmând a fi predat către operatorul Compania 
Județeană Apa Serv S.A.    
 

Art. 4. Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Municipal 

Locato vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

Art. 5. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta 
hotărâre autorităţilor şi persoanelor 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. 48523 din 14.07.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării rețelei de canalizare  
din municipiul Roman, str. Nouă în vederea efectuării  

unor lucrări de reparații 
 

 Prin H.C.L. nr. 152 din 15.12.2007 s-a aprobat delegarea de gestiune a 
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  a municipiului Roman către 

Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de operator, în acest sens fiind 
încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
și de canalizare între ADI „AQUA Neamț” și Compania Județeană Apa Serv S.A. 

Neamț, contract înregistrat la Primăria municipiului Roman sub nr. 13700 din data 
de 19.08.2009. 
    De la aceasta data, operatorul a furnizat servicii publice de alimentare cu apă 

și canalizare în conformitate cu prevederile contractuale, efectuând întreținerea și 

reparațiile curente planificate și accidentale ce s-au impus asupra bunurilor de retur 
ce au fost concesionate prin contractul de delegare anterior menționat. 
 Municipiul Roman a depus spre avizare către Compania Județeană Apa Serv 
S.A., proiectul „Înlocuire rețea canalizare strada Nouă – Etapa 1”, ce are ca scop 
dezafectarea conductelor de canalizare învechite și înlocuirea lor cu altele noi. 
   Prin adresa nr. 11803/06.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 48491/13.07.2022, operatorul a adus la cunoștința UAT Roman 
faptul că acesta asigură asistența tehnică pe perioada desfășurării lucrărilor, însă nu 
are alocate fonduri în Planul de Investiții 2022 pentru realizarea acestui proiect. 
   În aceste condiții, Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator 
al serviciilor de utilitate publică, ce are ca și obiect de activitate, printre altele, 
identificarea și soluționarea problemelor de utilitate publică și executarea la timp  a 
lucrărilor de întreținere și reparații, a întocmit un proiect tehnic în vederea 
executării lucrărilor de reparație a rețelei de canalizare din str. Nouă, municipiul 
Roman.  
      Având în vedere regimul juridic al rețelelor de canalizare – bunuri de retur în 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare, dar şi problemele existente la rețeaua de canalizare din str. Nouă, 
precum și impactul social, care impune asigurarea unui serviciu public de calitate 
către populaţia din acea zonă a Municipiului Roman, consider că se impune 



 

 

preluarea rețelei de canalizare din str. Nouă de la Compania Județeană Apa Serv 
SA, și predarea către Direcția Municipal Locato, în scopul executării lucrărilor de 
reparații. 
 
  Prezentul referat, împreună cu proiectul de hotărâre, va fi înaintat Direcției 

Tehnice și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, în vederea întocmirii 
raportului comun 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/Direcția Tehnică și de 

Investiții 
Nr. 48931 din 15.07.2022                
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării rețelei de canalizare  
din municipiul Roman, str. Nouă în vederea efectuării  

unor lucrări de reparații 
  

Analizând referatul de aprobare nr. 48523/14.07.2022 și proiectul de 
hotărâre nr. 48522/14.07.2022 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 H.C.L. nr. 152 din 15.12.2007 s-a aprobat delegarea de gestiune a 

Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  a municipiului Roman către 

Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de operator, în acest sens fiind 
încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare între ADI „AQUA Neamț” și Compania Județeană Apa Serv S.A. 

Neamț, contract înregistrat la Primăria municipiului Roman sub nr. 13700 din data 
de 19.08.2009. 
    De la aceasta data, operatorul a furnizat servicii publice de alimentare cu apă 

și canalizare în conformitate cu prevederile contractuale, efectuând întreținerea și 

reparațiile curente planificate și accidentale ce s-au impus asupra bunurilor de retur 
ce au fost concesionate prin contractul de delegare anterior menționat. 
 Municipiul Roman a depus spre avizare către Compania Județeană Apa Serv 
S.A., proiectul „Înlocuire rețea canalizare strada Nouă – Etapa 1”, ce are ca scop 
dezafectarea conductelor de canalizare învechite și înlocuirea lor cu altele noi. 
   Prin adresa nr. 11803/06.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 48491/13.07.2021, operatorul a adus la cunoștința UAT Roman 
faptul că acesta asigură asistența tehnică pe perioada desfășurării lucrărilor, însă nu 
are alocate fonduri în Planul de Investiții 2022 pentru realizarea acestui proiect. 
   În aceste condiții, Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator 
al serviciilor de utilitate publică, ce are ca și obiect de activitate, printre altele, 
identificarea și soluționarea problemelor de utilitate publică și executarea la timp  a 



 

 

lucrărilor de întreținere și reparații, a întocmit un proiect tehnic în vederea 
executării lucrărilor de reparație a rețelei de canalizare din str. Nouă, municipiul 
Roman.  
      Având în vedere regimul juridic al rețelelor de canalizare – bunuri de retur în 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare, dar şi problemele existente la rețeaua de canalizare din str. Nouă, 
precum și impactul social, care impune asigurarea unui serviciu public de calitate 
către populaţia din acea zonă a Municipiului Roman, considerăm că se impune 
preluarea rețelei de canalizare de la Compania Județeană Apa Serv SA, și predarea 

acesteia către Direcția Municipal Locato, în scopul executării lucrărilor de 
reparații. 
 

Din punct de vedere al legalității,  
Conform prevederilor art. 7 al (1) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, „Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor 

de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al 
autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul 

funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea 

exclusivă a acestor autorităţi”. 
Direcția Municipal Locato Roman este operator de drept public, cu 

personalitate juridică și buget propriu, înființat și organizat în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Roman, prin H.C.L. nr. 223/27.09.2018, pentru 
prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, are ca obiect de 
activitate ,,executărea lucrărilor edilitare şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 

specifice ” ce este realizat prin ,,d. prestarea de servicii şi lucrări edilitare către 

populaţie și către terţi, în limita competenţelor şi capacităţilor tehnice din dotare: 
vidanjări, curăţări canalizări, branşamente de apă şi canalizare, execuţie 

geighere, ridicări capace carosabile la cotă, etc;” în conformitate cu  prevederile 
prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Municipal 

Locato Roman, aprobat prin H.C.L. nr. 223/2018.  
 În considerarea celor expuse, propunem spre analiză și  aprobare, proiectul 

de hotărâre privind aprobarea preluării rețelei de canalizare din mun. Roman, str. 
Nouă de la Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț și efectuarea lucrărilor de 

reparații de către către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator.  
 
Director D.J.A.P.      Director D.T.I.,  

         C.j. Camelia Rusu      ing. Ovidiu Bojescu 


