ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare- satele
Lunca şi Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV SA
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, județul Neamț;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 5865
din data de 22.11.2018
-Raportul de specialitate al Compartimentului Apă Canal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr.5866 din data de 22.11.2018;
-Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art.10 şi art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art.17, art.18 alin.(2) şi art. 21-24 din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apăşi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarăţ „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin
Hotărârea nr.63/30.10.2007.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. d) şi alin. 6, lit. a), pct.14, precum şi
art.45, alin. 3), art.115, alin.1, lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare comuna
Vînători Neamț, satele Lunca şi Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV S.A., cu
sediul în Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cod poştal 610125, judeţul Neamţ,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ cu nr. J/27/499/2003, CUI 15346437
prin Act Adiţional la Contractul de delegare.
Art.2Aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei Vînători Neamţ aferente
sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei, satele Lunca şi Nemţişor,
care vor fi concesionate prin Act adiţional la Contractul de delegarea gestiunii către
Compania Judeţeană APA SERV S.A., cu sediul în Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20,
cod poştal 610125, judeţul Neamţ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ cu
nr. J/27/499/2003, CUI 15346437, potrivit anxei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Inercomunitară „AQUA NEAMŢ”,
cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Neamţ cu nr. 264/279/2008, al cărei membru este comuna
Vînători Neamţ, să semneze Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului

de alimentare cu apă şi canalizare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama
comunei Vînători Neamţ.
Art.4. (1)Compartimentul Apa-canal se reorganizează iar funcțiile ocupate vor fi preluate
de Compartimentul Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului, începând cu data de
01.01.2019.
(2)Personalul iși va menține toate drepturile și funcțiile avute la data mutării.
Art. 5. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului
comunei Vînători Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Secretarul comunei Vînători Neamţ va comunica prezenta hotărâre persoanelor
şi instituţiilor interesate.
Nr.57
Din 29.11.2018
Preşedinte de şedinţă:
Consilier, Veronica MIHĂEASA
Contrasemnează,
Secretar,
Alina Iuliana FLOŞ

Total consilieri locali : 15
Prezenti : 15
Pentru : 15
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PROIECT
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare satele
Lunca şi Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV SA
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, județul Neamț;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 5865
din data de 22.11.2018
-Raportul de specialitate al Compartimentului Apă Canal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr.5866 din data de 22.11.2018;
-Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art.10 şi art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art.17, art.18 alin.(2) şi art. 21-24 din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apăşi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarăţ „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin
Hotărârea nr.63/30.10.2007.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. d) şi alin. 6, lit. a), pct.14, precum şi
art.45, alin. 3), art.115, alin.1, lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare comuna
Vînători Neamț, satele Lunca şi Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV S.A., cu
sediul în Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cod poştal 610125, judeţul Neamţ,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ cu nr. J/27/499/2003, CUI 15346437
prin Act Adiţional la Contractul de delegare.
Art.2Aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei Vînători Neamţ aferente
sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei, satele Lunca şi Nemţişor,
care vor fi concesionate prin Act adiţional la Contractul de delegarea gestiunii către
Compania Judeţeană APA SERV S.A., cu sediul în Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20,
cod poştal 610125, judeţul Neamţ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ cu
nr. J/27/499/2003, CUI 15346437.
Art. 3. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Inercomunitară „AQUA NEAMŢ”,
cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Neamţ cu nr. 264/279/2008, al cărei membru este comuna

Vînători Neamţ, să semneze Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama
comunei Vînători Neamţ.
Art.4. (1)Compartimentul Apa-canal se reorganizează iar funcțiile ocupate vor fi preluate
de Compartimentul Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului, începând cu data de
01.01.2019.
(2)Personalul iși va menține toate drepturile și funcțiile avute la data mutării.
Art. 5. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului
comunei Vînători Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Secretarul comunei Vînători Neamţ va comunica prezenta hotărâre persoanelor
şi instituţiilor interesate.

Inițiator,
Primarul comunei Vînători Neamț
jr. Maria PETRARIU
Avizat pt. legalitate,
Secretar,
Alina Iuliana FLOȘ

ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL
Nr. 5865 din 22.11.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare satele Lunca şi Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV SA
În perioada 2012-2013, în satele Lunca şi Nemţişor a fost realizată, în baza unui proiect
cu finanţare europeană, o reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră cu staţie
de epurare.
Proiectul a prevăzut alimentarea cu apă potabilă şi asigurarea colectării şi epurării apei
uzate pentru un număr de cca. 850 locuinţe din cele două sate, cu posibilitatea extinderii
reţelei.
În urma finalizării lucrărilor prevăzute în proiect şi a dării în folosinţă a reţelei de apă şi
canalizare, a fost înfiinţat Compartimentul Apă – Canal ca structură funcţională fără
personalitate juridică în cadrul Aparatului de specialitate al primarului prin HCL
nr.46/30.10.2015. Prin aceeaşi hotărâre se aprobă şi preeţul la apă de 2,67 lei/mc şi la
canalizare de 4,02 lei/mc.
Dat fiind faptul că la trei ani de la darea în folosinţă a reţelei de apă şi canalizare pentru
cele două sate, numărul de branşamente este foarte mic, încasările pentru serviciile furnizate
fiind insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor, reiese ca activitatea aceasta este ineficientă.
Deasemenea, conform legislaţiei în domeniu, prestarea unui serviciu de alimentare cu
apă şi canalizare către populaţie trebuie făcută de către un operator care are competenţa şi
capacitatea recunoscută prin licenţă emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare a
Serviciilor Comunitare, licenţă ce nu poate fi obţinută de compartimentul existent din lipsă
de personal calificat şi utilaje specific.
Faţă de cele prezentate mai sus propun consiliului local extinderea contractului de
delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare pentru comuna Vînători Neamţ către
operatorul licenţiat Compania judeţeană APA SERV SA, cu reţeaua de apă şi canalizare
pentru satele Lunca şi Nemţişor.
P R I M A R,
MARIA PETRARIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ
Nr. 5866 din 22.11. 2018
Aprob,
Primar,
jr. Maria PETRARIU
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare satele Lunca şi Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV SA
Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în satele Lunca şi Nemţişor,
com. Vînători Neamţ a fost posibilă în urma aprobării unui proiect cu finanţare europeană.
Proiectul cuprinde realizarea unei staţii de captare a apei, o reţea de transport la
rezervorul de înmagazinare, o reţea de distribuţie a apei potabile, o reţea de colectare şi
transport a apei uzate şi o staţie de epurare a apelor uzate.
Toate aceste reţele au fost calculate şi dimensionate pentru asigurarea serviciului de apă şi
canalizare pentru un număr de cca. 850 de gospodării din satele Lunca şi Nemţişor cu
posibilitatea extinderii pentru alte cca. 350 locuinţe.
Ca formă de asigurare a serviciului de apă şi canalizare pentru cele două sate a fost
înfiinţat pentru început Compartimentul Apă –Canal, ca structură funcţională fără
personalitate juridică în cadrul Aparatului de specialitate al primarului, prin HCL nr. 46 din
data de 30.10.2015., având ca bază juridică prevederile art. 3, alin (4), lit. a) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Prin aceeaşi hotărâre de consiliu au fost aprobate şi preţurile la apă de 2,67 lei/mc şi
canalizare de 4,02 lei/mc, volumul de apă uzată fiind calculat ca 90% din volumul de apă
potabilă contorizat pentru fiecare consumator.
În lista de fundamentare a preţurilor a fost luat în calcul un număr de 450 de locuinţe, cu
un consum lunar mediu de 10 mc apă pe consumator, cu posibilitatea de ajustare a preţurilor
în condiţiile prevederilor legale în domeniu.
Dat fiind faptul că la trei ani de la înfiinţarea Compartimentului Apă – Canal şi stabilirea
preţurilor prezentate mai sus sunt doar 170 de branşamente la reţeaua publică de apă şi
canalizare faţă de cele 450 luate în calcul în lista de fundamentare a preţurilor, iar
cheltuielile în special cu energia electrică sunt la nivelul capacităţii instalaţiei pentru
asigurarea continuităţii serviciului, reiese că activitatea acestui serviciu este în deficit.

De asemenea, activitatea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să respecte
prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice care la art. 1. Lit. g) defineşte ca operator al activităţii de alimentare cu apă şi
canalizare persoana juridică de drept public sau privat care are competenţa şi capacitatea
recunoscută prin licenţă emisă de Autoritatea naţională de reglementare în domeniul
serviciilor comunitare de a presta acest serviciu, ale art. 38, alin.(3) din aceeaşi lege care
prevede că deţinerea licenţei este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a
serviciilor.
Art. 40 din Legea nr. 51/2006 prevede că la acordarea licenţelor în domeniul serviciilor
de utilităţi se va urmări:
- cunoaşterea actelor normative;
- capabilitatea managerială şi organizatorică;
- capabilitatea economico-financiară;
- dotarea şi capacitatea tehnică.
Intrucât numărul mic de branşamente nu asigură posibilitatea acoperirii cheltuielilor, dar
mai ales obligativitatea legală de deţinere a licenţei ANRSC, licenţă care nu poate fi obţinută
în forma actuală de organizare, se impune delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare pentru satele Lunca şi Nemţişor către un operator licenţiat, respectiv
operatorul regional Compania judeţeană APA SERV SA, prin Act Adiţional la Contractul de
delegare a gestiunii deja existent pentru reţeaua de apă în satul Vînători Neamţ.
Compartimentul Apa-canal,
Intocmit,
Ing. Vasile Dascălu

