
/""""-,. 

ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 1692/12.04.2021 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea Programului annal ~i a anuntul de participare privind finantarea 

nerambursabilii din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitiifilor sportive, sprijinul 
financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2021, conform Legii nr. 

350/2005 

In conformitate cu prevederile art.155 alin. 1 lite, alin.4 lit.b si art.136 alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ propun spre aprobarea consiliului local Programului anual 
~i anuntul de paiiicipare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale 
~i activitatilor sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe 
anul 2021, conform Legii m. 350/2005. 

Avand in vedere sumele alocate in bugetul local pentru anul 2021 in vederea finantarii 

nerambursabile a proiectelor sportive ~i acordarea de sprijin financiar cultelor religioase se impune 

anuntarea concursului de proiecte in baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfa~urate 111 anul 

2021, pentru proiectele culturale ~i acfiunile spo1iive ~i a spriji nului financiar acordat unitatilor de 

cult, beneficiarii fiind persoane fizice sau persoane juridice f'ara scop patrimonial - asociatii ori 

f-tmdatii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. 

La anuntarea concursului. evaluarea $i selectionarea proiectelor se va avea in vedere 

procedura privind participarea ~i atribuirea contractelor de finantare solicitantilor, persoane fizice 
sau juridice fara scop patrimonial, sau culte religioase recunoscute conform legii , potrivit Legii nr. 
350 din 2 decembrie 2005 privind regimut finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activitati nonprofit de interes general, respectiv urrnatoarele prevederi legislative: la 

proiectele pentru programe ~i manifestari sportive prevederile Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 

69/2000, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare, a Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 

130/2006 privind finaniarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de 

drcpt privat ~i ale asociajiilor pe ramura de sport judetene ~i ale municipiului Bucuresti, cu 
modificari le ulterioare; finanjarea cheltuielilor unitatilor de cult se realizeaza conform prevederilor 

0. G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor fonne de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 
cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 

125/2002; cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, Norrnelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de 
cult apar\inand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin H.G. Nr. l 470/2002, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 



In vederea pregatirii, anuntarii publice $i derularii programului de finantare nerambursabila 
pe anul 2021, propunem aprobarea Programului anual ~i anuntului de participare privind finan1area 
nerarnbursabila din fonduri publice a programelor, proiectelor culturale $i a activitatilor sportive, 

sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetuI Comunei Recipe anul 2021, confom1 Legii 
m.350/2005 anexat proiectului de hotarare. 

A vand 111 vedere cele de mai sus, propun spre analiza ~i adoptare de catre Consiliul Local al 
comunei Reci a proiectului de hotarare privind aprobarea Programului anual $i anuntului de 
partici.pare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a programelor, proiectelor $i 
actiunilor culturale, pentru activitati educativ-$tiintifice, de recreere, de tineret ~i sportive, sprijinul 
financiar acordat unitati lor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 , confonn Legii nr. 
350/2005. 

PRIMAR, 

Dombora Lebel Lajos 
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Nr. 1693/16.04.2021 

ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOTARARE 

PROIECT, 

privind aprobarea Programului anual ~i anunful de participare privind finantarea 
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul 

financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Recipe anul 2021, conform Legii nr. 
350/2005 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in $edinta publica ordinara din data de 16 aprilie 2021, 
Analizand proiectul de hotarare $i referatul de aprobare al Primarului comunei Reci prin care 

se arata oportunitatea aprobarii Programului anual ~i a anuntului de participare privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, a sprijinului 
financiar acordat unitati lor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2021, conform Legii nr. 
350/2005, 

avand in vedere: 

- rapoartelc de specialitate ale compartimentului contabilitate, al comisiei econom1co
financiare $i avizul secretarului comunei Reci; 

- Lcgea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile $i completarile 
ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru acti vita\i nonprofit de interes general, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare; 

- Legea educatie i fiz ice $i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor fonne de sprijin financiar pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute d.in Romania, republicata, cu modificarile $i completarile 
ultcrioare; 

- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unitalile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 
Romania, aprobate prin H. G. nr. 1470/2002, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

- Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila 
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura de 
sport judetene ~i ale municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare; 

111 baza Hotararii Consiliului Local al comw1ei Reci nr. - --- pdvind aprobarea 
bugetului general al com unei Reci pe anul 2021; 



in temeiul art.129 alin.(2) lit."d", alin.(7) lit."a","e","f',alin.(8) lit."a", alin.(14), art.139 
alin.(3) lit.a), art.140 alin.(l ) ~i art.196 alin.(1) lit."a" din .OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrati v; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba Programul anual ~i anuntul de participare privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul financiar 
acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005, 
conform anexei 1 ~i 2 la prezenta hotarare. 

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotararii se insarcineaza Primarul comunei Reci 
~i compartimentul :financiar-contabil. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

l~-

Avlzat pentru lagalitate 
Data .. P..•.O.h: .~ . i..:\. 
Sacratar ge~ unel 



Anexa nr.1 la HCL ____ _ 

PROGRAMUL ANUAL 

Autoritatea finantatoare: Comuna Reci, jude1ul Covasna, prin Consiliul local al comunei 
Reci, cu sediul Tn localitatea Reci, str. Principala, nr.268, judetul Covasna, acorda finantari 
nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, Tn conformitate cu prevederile 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor din fonduri publice alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general. Domeniile de interventie selectate sunt: activitati cultural
educationale, sportive, activitati de tineret $i religie. 

Comuna Reci, jude1ul Covasna, prin Consiliul local al comunei Reci , face cunoscut 
Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit 
pentru domeniile: cultural/educa1ie/sport/culte/ - pentru anul 2021 in conditiile prevazute de 
Lege a nr. 350/2005, in sum a de 165. 000 lei. 

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finantate sunt urmatoarele: 

CULTURAL-EDUCATIONAL: 70.000 LEI 
SPORT ~I TINERET: 35.000 LEI 
CUL TE: 60.000 LEI 

PRIMAR, 
DOMBORALEHELLAJOS 

t.t .. 



Anexa nr.2 la HCL - - --

ANUNT DE PARTICIPARE 

• 1nfonnatii generale privind autoritatea contractanta, in specia l denumirea, codul fiscal, 
adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

COMUNA RECI, 268, RECI, judetul COVASNA, telefon/fax 0267373803, email 
primariareci@gmail.com 
D Consiliul Local al comunei Reci anunta concurs de proiecte in baza Legii nr.350/2005 
pentru proiecte le desfa$urate in anul 2021, pentru proiectele culturale, activitatile sp01iive ~i 
sprijinul .financiar acordat unitatilor de cult, dupa cum urmeaza: 

I. Cofinantarea proiectelor cultural-educationale. 
II. Cofinaniarea programelor $i manifestarilor sportive. 
TTL CompJetarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate: a) construirii 

precum $i repararii Iaca$urilor de cult; b) conservarii $i intretinerii bunurilor de patrimoniu 
apartinand cultelor religioase; Solic itantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice rara 
scop patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii - sau culte religioase 
recunoscute conform legi i. 

Aportul propriu necesar este de minim 10% din valoarea sumei acordate. La elaborarea 
documentatiilor $i la derularea finanrari i se vor avea in vedere p revederile Legii nr. 350/2005 
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit 
de i nteres general. 

La proiectele pentru programe $i manifestari sportive se vor avea in vedere prevederile Legii 
69/2000 a educatiei fizice $i sportului cu modificarile $i completarile ul.terioare, Ordinului 
Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotararii nr. 1447/2007 privind aprobarea 
Normelor fi nanciare pentru activitatea sportiva. 

Finantarea cheltuielilor institutiilor de cult se realizeaza conform prevederilor O.G. 
nr.82/2001 aprobata prin Legea or. 125/2002 $i a H.G. nr. 1470/2002. 

Data limita de depunere a proiectelor este de 24.05.2021 orelc 16,00. 

Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primariei comunei Reci sau expediate prin 
po;,ta cu sosire pana la data ;,i ora depuneri i. Cererile de fmantare depuse cu fotarziere ;,i cele 
care nu corespund prezentului anunt nu vor fi luate 111 considerare. Documentatia de proiect va fi 
depusa indosariata in dosar cu $ine. 

Perioada de selectie ;,i evaluare a proiectelor: 25.05.2021. Atragem atentia solicitantilor ca 
suma acordata va fi virata de catre consiliul local numai dupa incheierea contractului $i dupa 
decontare. La o solicitare bine 1ntemeiata se poate efectua si decontari parJiale. Documentatia de 
decont financia:r va cuprinde atat sprij inul acordat cat ;,i aportul propriu. Se va prezenta ;,i bugetul 
total al proiectului. Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite in reglementari le legale de mai sus, 
respectiv cele precizate in contract. 

Documentatia de finantare ;,i documentatia de decont este publicata pe site-ul primariei 
comunei Reci. lnformatii suplimentare pot fi obtinute la P rimaria comunei Reci:, Reci , nr.268, 
tel./fax : 0267373803, e-mail: primariareci@gmail.com Programul anual de finantare, respectiv 
anuntul de participare, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a. Bugetul 
finantarii nerambursabile aprobat prin Hotararea Consiliului Local Reci nr. ___ este de 
165 .000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: CULTURAL-EDUCATIONAL: 70.000 
LEI, SPORT $1 TlNERET : 35.000 LEI, CULTE: 60.000 LEI. 



Finantarea nerambursabila acordata din fonduri publice unui beneficiar se va face in baza 
unui contract de finantare nerambursabila incheiat intre Consiliul local Reci ~i beneficiar, 'in 
urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte. Seleqia ofertelor se realizeaza de catre 
comisiile de seleqie constitu.itc la nivelul Consiliului Local Reci conform legislatiei in vigoare. 

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finantari nerambursabile 
pentru fiantari nerarnbursabi le din bugetul Consiliului Local Reci pot fi consultate pe site-ul 
primariei comunei Reci: www.reci.ro. 

PRlMAR, 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRlMARIA COMUNEI RECl 
Nr.1 694/ 12.04.202 l 

RAPOR T D E SPECIAL TTAT E 
privind aprobarea Programului anual ~i anunful de participare privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul 
financiar acordat unitafilor de cult din bugetul Comunei Reci pc anul 2021, 

conform Legii nr. 350/2005 

In conformitate cu preveclerile art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
inaintez membrilor consiliului local prezentul raport de avizare. 

In urma analizarii proiectului de hotarare mentionat mai sus, am constatat ca este intocmit cu 
respectarea prevederilor a Legii bugetului de stat pe anul 2021 ~i a Legii privind finantele publice 
locale nr.273/2006, cu modificarile $i completarile ulterioare. 

Bugetul finantarii nerambursabile este de 165.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 
CULTURAL-EDUCATIONAL: 70.000 LEI 
SPORT SI TINERET: 35.000 LEI 

' 
CUL TE: 60.000 LEI 

Prevederi finale: Prograrnul anual $i Anuntul de pmiicipare la seleqia de proiecte va fi publicat 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, :in doua cotidiane de interes local $i pe site-ul 
autoritatii publice finantatoare: ww vv.reci.ro. 

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in 
limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor 
publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale. 

Consilier , 
Pap Reka-Katalin 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-jinan(e, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului, comerJ 9i turism 
Nr. MOl din lb.Cl~.~~\ 

RAPORT DE AVIZARE 
privind aprobarca Programului anua) ~i anunfu) de participare privind fmantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitafilor sportive, spri,jinul 
financiar acordat unitafilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 

conform Legii nr. 350/2005 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hota:rare susmentionat, a 

constatat ca proiectul de hotarare se 1ncadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate fo 

referatul de aprobare al Primarului comunei Reci. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, $i Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificarile $i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare $i 

propunem adoptarea hotararii 111 f01ma eliberata. 

Secre 

l 
/ 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
CO:tvfUNA RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. fl8lb din IG .O~ . ~~ l 

RAPORT DE AVIZARE 

privind aprobarea Programu)ui anual ~i anunful de participare privind finantarea 
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturaJe ~i activitafilor sportive, sprijinul 

financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pc anul 2021 
conform Legii nr. 350/2005 

Comisia de specialitate, in cadrul $edintei comisiei din data de 16 aprilie 2021, a analizat 
proiectul de hotarare, privind aprobarea Programului anual $i anuntul de participare privind 
finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale $i activitatilor sportive, 
sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2021, conform Legii 
Ill'. 350/2005 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in $edinta consiliului local este utila $i 
oportuna $i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederi.lor legale din domeniu, fo 
baza art.125 alin.(I) lit.a $i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari le $i completarile 
ulterioare, a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea 
educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.G. m. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
rel.igioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor fonne de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult apa11inand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate 
prin H. G. nr. 14 70/2002, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, Ordinului Agentiei 
Nationale pentru Sport m. 130/2006 privind finanta_rea nerambursabila din fooduri publice a 
proicctelor cluburilor sportive de drept privat $i ale asociatiilor pe ramura de sport judetene ~i ale 
municipiului Bucurest i, cu modificarile ulterioare, 

comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare 'in fonna initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE 
MODI-KOR.EH Sandor 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte 1nvatamant, 
sanatate ~i familie,munca ~i proteqie sociala, 
protectie copii,tineret ~i sport 
Nr. ~g15 din AG.Oh ,~~! 

RA PORT DE AVIZARE 
privind aprobarea Programului anual ~i anunful de participare privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitafilor sportive, sprijinul 
financiar acordat unitafilor de cult din bugctul Comunei Recipe anul 2021 

conform Legii nr. 350/2005 

In conformitate cu prevederile art.136 ~i 141 al.in.1.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

,,,....... Administrativ, comisia noastra intrunita i'n ~edinta a hotarat: 

AVIZAREA FAVORABILA 

a proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

S-a constatat ca, nu au fost incalcate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondur i publice 

alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea 

educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.G. nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, N01melor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprij in 

r-- financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate 

prin H. G. nr. 1470/2002, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinului Agenfiei 

Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a 

proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i a]e asociatiilor pe ramura de sport judetene ~i ale 

municipiu]ui Bucuresti, cu modificarile ulterioare 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 

VERES ISTVAN 

SECRET AR CO MIS IE, 

BUKUR ISTVAN 



~ 
GEOMATICS 
INTEGRATED SERVICES 

Pentru Primaria Comunei Reci De la GEOMATICS INTEGRATED SE ICES 

In atentia Dlui Primar Lehel Dombora Ref. 
oferta implementare platforma 

nomenclatura stradala 

Nr. 222 Data 04.03.2021 

u 
Stimate Domnule Primar, 

GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL este specializata 1n realizarea lucrarilor de 
cadastru general/sistematic, implementarea platformelor informatice pentru managementul 
nomenclaturii stradale, urbanism, cadastru $i a spatiilor verzi, topografie inginereasca, 
fotogrammetrie, teledetectie ~i GIS, fiind autorizata clasa I de catre Agenµa Naponala de Cadastru 
$i Publicitate lmobiliara ca persoana juridica pentru a realiza $i verifica lucrari de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei $i cartografiei. 

Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale, denumit in continuare REN NS, 
este constituit pe baza elementelor furnizate de autoritaple administrapei publice, in aplicarea 
dispozipilor art. 5 alin. (3) din Legea cadastrului ~i a publicitapi imobiliare · nr. 7 /1996, 
republicata, cu modificarile $i completarile u1terioare, $i reprezinta un sistem de evidenta $i 
consultare geospatiala a nomenclaturii stradale la nivel national. 

Conform art. 6 din HG 777 /2016, Autoritaple administratiei publice locale au obligap.a ca, 
ulterior aprobarii nomenclaturli stradale, precum $i ori de cate ori intervin modificari ale adresei 
administrative, sa actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale $i sa le introduca in 
RENNS, pentru tinerea la zi a acestui registru, tn condiµile a rt. 5 alin. (3) din Legea nr. 7 /1996, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

Implementarea Registrului Electronic al Nomenclaturii Stradale $i a platformei 
informatice la nivelul primariei dumneavoastra presupune furnizarea urmatoarelor livrabile cu 
serviciile asociate: 

1. Baza de date GIS cu artere si numerele administrative 

- servicii de colectare date din teren; 

- realizarea hartii de baza in format vector a tuturor strazilor $i imobilelor carora li se va 
identifica numarul administrativ; 

- corelarea numerelor administrative cu imobilele in sensul geo\ocalizarii numerelor 
administrative in cadrul hartii realizate la punctul anterior. Aceasta operape se va realiza 
utilizand informaµile existe Ia nivelul primariei, precum $i identificarea $i actualizarea la 
teren a acestora. Geolocalizarea se va realiza conform normelor de aplicare a ODG AN CPI 
448/2017; 

- crearea bazei de date GIS cu informatiile culese in teren prin tehnici topo-geodezice, 
conpnand minimul de atribute mentionat in legislatie (localizare spapala de tip punct 
continand numarul administrativ) 

2. lnfrastructura hardware [server) 

- servicii de instalare $i configurare infrastructura hardware 

Sed1u ~rncial: Bucu rf!~ri. sector l. Str. Ghio:tdanuluL nr. 5 
Punct de luc:11..1: Bucure.$,li, St:Ctor 4, Str. Const.:mtin lst.ratl. or. 20 
cut, 39366 156 ONRC: )40/63?6/2018 
http://www-ecomatics ro . officr@eeomat1cs ro tel/ tax : +40 31.069.9291 



.,.---... 

~ 
GE OM ATICS 
INTEG RATED SEIIVICES 

• Licenta platforma informatica HEKTAR.STREET perpetua pentru un numar nelimitat de 
utilizatori permite gestiunea prin intermediul unei interfete web a nomenclatorului stradal la 
nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale si afisarea unei harti interactive pentru personalul 
primariei. La nivel functional, sistemul este impartit in urmatoarele module: 

- harta int eractiva 

- gestiune straturi operationale 

- ges tiune numere adminstrativc, tronsoane si artere 

- cautare adresa administrativa si consultare istoric adrese administrative 

- emitere certificate de nomenclatura stradala 

3. Ortofotoplan intravilan color scara 1:1000 

4. Servicii de configurare si de populare a platformei informatice 

• servicii import ortotofoplan 
- servicii import geometrii existente imobile §i constructii 
- servicii import baza de date GIS cu numere administrative §i artere 

5. Servicii de instruire a utilizatorilor 

Pretul ofertat este 90.000 lei fara TVA. /OJ JOO 

In cazul in care sunte~i interesat de serviciile oferite de compania noastra va rugam sane 
contactap la urmatoarele coordonate: office@geomatics.ro, telefon 0726.257.890. 

In speranta unei bune ~i viitoare colaborari, 
Mihai IA 
Director 

~ 
GEO M AT I C S 
INH!OR4TltD ,e~vu:;ee 

Sed iu socl.al: Bururc$ti, secc:or I. Str. Ghlozdanulul. ar. 5 
Punct de lucn1: Bucur~ ti. sector 4. Ser. Constantin istratl. nr. 20 
CUI: 393661S6 0NRC: [40/6396/2018 
http:/fW\'f\oY:Cf!omat!cs ro . oftjce(ftpeomMks l'O tel/fax:: +4031.069 .929 l 



Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice ~i Administratiei 

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice 

NOTA DE CONTROL 
fncheiata ,n data de 15.04.2021 , 
la Comuna Reci, judet Covasna 

1. Temeiul legal al actiunii de control 

t i v [;,p__~£ 2--

\ 

iSw . ~-········- __ \ 

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare; 

- Legea serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare nr. 241 /2006, republicata, cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

- Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apa §i de canalizare, aprobata prin Ordinul Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007; 

- Regulamentul - cadru al serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare, aprobat prin 
-~ Ordinului Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007; 

- Caietul de sarcini - cadru al serviciului de alimentare cu apa $i de canalizare, aprobat prin 
Ordinului Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007; 

- Contractul - cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare, 
aprobat prin Ordinului Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007; 

- Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
- Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de 

iluminat public, aprobate prin Ordinului Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007; 
- Regulamentul - cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinului Pre§edintelui 

A.N.R.S.C. nr. 86/2007; 
- Caietul de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinului Pre§edintelui 

A.N.R.S.C. nr. 87/2007; 
- Ordinul comun nr. 5/93/2007 al Pre§edintelui A.N.R.E. §i al Pre§edintelui A.N.R.S.C. - pentru 

aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice 
pentru realizarea serviciului de iluminat public; 

- Ordinul Pre$edintelui A.N.R.S.C nr. 22/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
§i functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice -
A.N.R.S.C., cu modificarile $i completarile ulterioare; 

,...--, - Ordinul Pre$edintelui A.N.R.S.C. nr. 79/27.03.2017 privind modalitatea de achitare a 
contributiei prevazute fn Regulamentul de organizare $i functionare a Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Servicii le Comunitare de Utilitati Publ ice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul 
Pre$edintelui A.N.R.S.C nr. 22/2017, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

- Regulamentul privind acordarea licentelor ,n domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- Regulamentul de constatare, notificare §i sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise 
1n domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitati Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinului Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 505/2019; 

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27.04.2016 
privind protectia datelor cu caracter personal $i privind libera circulatie a acestor date $i de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul - general privind protectia datelor); 

2. Date privind controlul efectuat 

f n baza prevederilor art. 15, art. 20 alin. (1) lit. i) §i ale art. 33 alin. (7) din Leg ea 
serviciilor w;i,ttai~,d tilitati publice nr. 51/2006, republicata , §i completarile 
ulterioare ~/P= egulamentului de constatare, notificare abaterilor de la 
re _niul de activitate al Autoritatii ~ational_e/4 p~n¥.~~. erviciile 
Co ,ce - AN.R.S C , aprobat prm Ord1~ .co . . A~ .C. nr. 

' AfUN a nr. 4 , Cod fiscal: 14935787; , ...,,, 317.97. 51; 021/ 326.17 .81 
Sectorului 3 ·· RO29T REZ70320F365000X:XXX ax:021/31 7. 97. 52; 021 /326 .17. 96 

www. anrsc . ro; cabinet@anrsc.ro 
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505/2019, s-a solicitat prin adresa de convocare nr. 904499/23.03.2021, prezenta unui reprezentant 
legal al Comunei Reci,jud.Covasna la sediul A.N.R.S.C. - Agentia Teritoriala Centru din Municipiul 
Alba lulia, jud. Alba, pentru efectuarea unui control neplanificat in vederea verificarii modului de 
respectare a legislatiei specifice serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare ~i a serviciului de 
iluminat public. Adresa de convocare nr. 904499/23.03.2021 a fost inregistrata la registratura Primariei 
comunei Reci, judet Covasna cu nr.1299/24.03.2021 
(Anexa) 

Conform mandatului de control nr. 904518/23.03.2021 , o echipa de control a A.N.R.S.C. 
formata din doamna lancu Corina - , ~eful echipei de control, cu imputernicire de control nr. 84/2020 §i 
doamna Moldovan Dorina - expert A.T. Centru, membru al echipei de control, a efectuat, in data de 
15.04.2021, o actiune de control neplanificat la Comunei Reci,jud.Covasna , avand drept obiectiv 
verificarea modului de respectare a legislatiei specifice serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare 
~i a serviciului de iluminat public. 

Locul desfa~urarii actiunii de control este la sediul Agentiei Teritoriale Centru din cadrul 
A.N.R.S.C., situat in localitatea Alba lulia, Piata luliu Maniu, nr. 13 jud. Alba. Comuna Reci se afla in 

,....--_ judetul Covasna 9i are o populatie de aproximativ 2308 locuitori care se Tmparte in 4 sate, Reci,Bita, 
Aninoasa 9i Saciova.Sisteme de alimentare cu apa ~i canalizare exista in localitatile Reci 9i 
Sita. Localitatea Reci are un numar de 1532 locuitori din care 97 4 sunt deserviti de sisteme de apa l?i 
de canalizare(324 bran~amente +6 agenti economici ~i 4 institutii), iar Sita are o populatie de 275 de 
locuitori din care 54 sunt deserviti (functioneaza numai sistemul de alimentare cu apa -19 
bran~amente, sistemul de canalizare inca nu este pus in functiune. 

Mandatul de control nr.904518/23.03.2021 a fost inregistrat la registratura Comunei Reci cu nr. 
1757/1 5.04.2021 (Anexa) 

3. Date privind persoana juridica supusa controlului 

Comuna Reci este persoana juridica romana, cu sediul social in localitatea Reci, nr. 268, judetul 
Covasna , avand cod de identificare fiscala RO4404311 , conform Certificatului de Tnregistrare fiscala 
eliberat la data de 27.07.2006 de catre Ministerul Finantelor Publice. 
(Anexa) 

Pe toata perioada actiunii de control, Comuna Reci a fost reprezentata de catre domnul 
Dombora Lehel-Lajos - avand functia de primar, care se legitimeaza cu C.I. seria KV, nr. 332072 
(Anexa) ,.-.. 

4. Rezultatele controlului 

4.1. Serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare 

4.1.1. Descrierea sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare 

Nu exista infiintat un serviciul de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Reci, lndicatori de 
performanta ~i lndicatori statistici pentru serviciul public de alimentare al comunei. 

Comuna Reci nu are aprobata forma de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apa 9i de 
canalizare. La nivelul Comunei Reci exista un sistem de canalizare cu o lungime 15678 M. 
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Alimentare cu apa: 4 angajati (1 maistru, 1 electrician, 2 mecanici-instalatori). 

Evacuare apa uzata: 4 angajati (1 personal administrativ, 2 mecanici/electricieni, 1 muncitor deservire). 

(Anexa) 
4.1.3. Regulamentul, caietul de sarcini ~i contractul de furnizare/prestare al serviciului 

Nu exista H.C.L. privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare al comunei Reci. 

Nu exista H.C.L. privind aprobarea caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa. 

Comuna Reci nu are aprobat prin hotarare de consiliu local contractul de furnizare 
/prestare al serviciului de alimentare cu apa, in conformitate cu Contractului - cadru de 
furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, aprobat prin Ordinul 
Pre~edintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007. 

,,,......._ (Anexa ) 

,,-----

4.1.4. Autorizatii 

Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.64, valabila pana la data de 10.12.2020, emisa de 
ANAR, ABA Olt valabila pana la 11.1 1.2025 
Autorizatie de Mediu nr. 17/20.02.2019, valabila pana la data de 21.04.2019 emisa de APM 
Covasna cu viza anuala pentru sistemul de alimentare cu apa $i canalizare ape uzate 
menajere. 
Autorizatie de Mediu nr. 113/03.06.2013, valabila pana la data de 03.06.2023, emisa de APM 
Covasna. (Anexa) 

4.1.5. Programul de monitorizare de control a calitatii apei pentru sistemul de 
alimentare cu apa al comunei Reci. 

Comuna Reci are Tntocmit programul de monitorizare al calitatii apei potabile pentru anul 2021, 
cu Directia de Sanatate Publica jud. Covasna -Laborator anialize mediu, conform contract nr. 

(Anexa) 

4.1.6. Preturi/tarife 

Nu exista H.C.L. de aprobare a pretului/tarifului care se aplica utilizatorilor. 

Primaria ·comunei Reci asigu~a distributia apei potabile $i canalizare , epurare Tn comuna fara 
a Tncasa bani pentru acest serviciu. In conditiile Tn care compartimentul fara personalitate juridica din 
cadrul aparatului de specialitate al viceprimarului nu Tndepline$te conditiile cumulative dispuse de art. 
40 din acela$i act normativ, precum $i a cerintelor prevazute de H.G. nr. 745/2007 pentru obtinerea 
licentei. Nu exista aviz A.N.R.S.C. (Anexa) 

4.2. Serviciul de iluminat public 

4.2.1. Baza juridica a activita1ilor prestate 
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functionare, lndicatorii de performanta, Studiul de performanta $i nu s-a stabilit forma de gestiune. 

La data controlului, serviciul de iluminat public se presteaza in aria administrativ -
teritoriala a comunei Reci, judet Covasna 1n mod neorganizat (Anexa ) 

4.2.2. Prezentarea activitatilor componente ale serviciului de iluminat public 

In comuna Reci serviciul de iluminat public se realizeaza astfel: 

utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice. 

utilizand sisteme de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public. 

in comuna Reci, serviciul de iluminat public cuprinde urmatoarele activitati: 

iluminatul stradal - rutier; 

iluminatul ornamental 

iluminatul ornamental-festiv; 

4.2.3. Regulamentul § i caietul de sarcini al serviciului 

Comuna Reci nu a elaborat $i aprobat regulamentul de organizare $i functionare al serviciului de 
iluminat public, in conformitate cu Regulamentul - cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin 
Ordinul Pre$edintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007. 

Comuna Reci nu a elaborat si aprobat caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al 
comunei Reci, in conformitate cu Caietul de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public, aprobat 
prin Ordinul Pre$edintelui A.N.R.S.C. nr. 
87/2007. 

5. Verificarea respectarii prevederilor Ordinului Pre$edintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 privind 
modalitatea de achitare a contributiei prevazute in Regulamentul de organizare $i func1ionare a 
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C., 

,-. aprobat prin Ordinul pre~edintelui Autorita{ii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
:le Utilitati Publice nr. 22/2017, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

Avand 1n vedere prevederile art. (1 ), respectiv ale art. (3), alin. (1) din Ordinului Pre$edintelui 
A.N.R.S.C. nr. 79/2017, cu modificarile $i completarile ulterioare, Comuna Reci are obl igatia depunerii 
declaratiilor privind contributia datorata la bugetul A.N.R.S.C. , calculata din veniturile proprii 
inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa. 

Conform situatiei declaratiilor si incasarilor la data de 12.04.2021 , Comuna Reci are 
declaratiile depuse, conform Ordinul Pre§edintelui A.N.R.S.C nr. 79/2017 privind modalitatea de 
achitare a contributiei prevazute Tn Regulamentul de organizare $i functionare a Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice -AN. R.S. C 

6.Concluzii 

► Pe parcurs1,1]'.J~'EJlY,t1.ii >?e control s-a acordat Tndrumare reprezentantilor Comune} Reci asupra 
mod_ului q~.:, ~P,licite·r,: _::~~ispozitiilor legale in vigoare cu privire la serviciile ~rrW.:it~]~e utilitati 
publ1ce. , V ,, •. , v ,·. . ( ·· 3\ "' 

, '< t x: ,~. · C@JJ~_" h 
, ,,, · ' , /~C."7 I 

- t - . . . \ ( D "\~ <· I 

,, C' . en 'I!-. 
,-..O,l / UN~' 

Bucure~t1 s ctor 3, strada Lucian Blaga nr. 4 , Cod fisc al: 14935787; t e l.: ~ . 5 1; 021/326 .17.8 1 
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6.1. Serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare 

►· Autoritatea administratiei publice locale a Comunei Reci nu a aprobat prin hotararea consiliului local 
1nfiintarea Serviciului de alimentare cu apa al Comunei Reci, regulamentul serviciului,caietul de 
sarcini si nu a stabilit forma de gestiune. 

► Comuna Reci nu are aprobat prin hotarare de consiliu local contractuJ de funizare/prestare al 
serviciului de alimentare cu apa al comunei Reci In conformitate cu Contractului - cadru de 
furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, aprobat prin Ordinul 
Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 

► La data controlului , Comuna Reci presteaza distributia serviciul de alimentare cu apa in aria 
administrativ - teritoriala a comunei Reci , prin intermediul Compartimentului Administrativ aflat in 
subordinea viceprimarului, conform organigramei anexa la hotararea consiliului local nr. 
7/26.02.2021, nerespectand prevederile art. 28, alin (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile l?i completarile ulterioare, unde este 
specificat faptul ca ,,gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public 
sau privat care pot fi: 

a) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica, 
Infiintate ~i organizate In subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa 
caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale 
respective; 

b) societati reglementate de Legea nr. 31 /1990, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, 
Tnfiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective." 

La nivelul comunei Reci exista sistem de canalizare ~i de epurare functional. 

6.2. Serviciul de iluminat public 

► La data controlului, serviciul de iluminat public se presteaza in aria administrativ - teritoriala a 
comunei Reci. 
Comuna Reci nu a elaborat si aprobat regulamentul serviciului de iluminat public respectiv 

caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al comunei Reci, In conformitate cu Caietul de 
,,---. sarcini - cadru al serviciu lui de iluminat public, aprobat prin Ordinul Pre§edintelui A.N.R.S.C. nr. 

87/2007. 

lluminatul public din comuna Reci va beneficia de un oroiect de modernizare cu finantare de la 
AFM recent cal?tigat , proiect ce contine inclusiv delegarea gestiunii. 

7. MASURI 

1.Autoritatea administratiei publice locale a Comunei Reci va aproba prin hotararea consil iului 
local Tnfiintarea Serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare al comunei Reci, respectiv 
reorganizarea serviciului de alimentare cu apa l?i de canalizare . 

2.Autoritatile:13}:!ministratiei publice locale ale comunei Reci vor aproba prin hotararea consiliului 
local contraotul d~ .. !~rn)??re/prestare al serviciului de alimentare cu apa, Tn conformitate cu pr~rile\~ 
Contractului .- cadw' de· .u,rnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizarey, apr bat ..... \ · ~ -.-:s 

prin Ord1nuVpre~ed1~t .~t~A.N.R.S.C. nr. 90/2007, respectiv stabilirea formei de gestiune . ff"" '1, :::'.'?J
1

) ' \;
1 

- . · ;:,:·
2 

Termen: 30.06.2~~
0 

, . ,::::~:-C:} 
0 ,1.'- // 

~✓ 
Bucure~-ti , sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4 , Cod fiscal: 14935787; tel . ; 021/ 317.97.51 ; 021 /32.6.17.8 1 
Cod IBAN: e zore>ria Operat1v a a Sectorului 3 .. RO29TREZ70320F365000XXXX fax:0211317. 97. 52; 021 1326.17 .96 

www. anrsc. ro; cabine t@anrsc.ro 



Pag. 6 / 7 

3. Autoritatile administratiei publice locale ale comunei Reci var stabili ~i aproba prin hotarare 
a consiliului local, 1n baza ordinului 65/2007 un tarif/pret practicat pentru serviciul de alimentare cu 
apa !;,i canalizare pana la desemnarea noului operator 1n conformitate cu prevederile art. 28, alin (2) 
din Legea nr. 51/2006 a servici ilor comunitare de util itati publice, republicata, cu modificarile ~i 
comptetarile ulterioa. 

Termen :30.06.2021 

4. Autoritatile administratiei publice locale ale Comunei Reci var stabili ~i aproba 
reorganizarea compartimentului din aparatul de specialitate al primarului ~i var 1ncredinta 
furnizarea/prestarea serviciului cu respectarea, dupa caz, conform prevederilor art. 28 din Legea 
nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. Termen: 30.06.2021 

5. Autoritatile administratiei publice locale ale Comunei Reci vor elabora ~i aproba in prin 
H.C.L urmatoarele: 

· regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare conform Ordinului 
he~edintelui A.N.R.S.C. 88/2007. 

- caietul de sarcini pent ru activitatile de captare, tratare,1nmagazinare ~i distributie apa 
conform Ordinului Pre~edintelui A.N.R.S.C. 89/2007. Termen: 30.06.2021 

6. Comuna Reci va prelua spre folosinta infrastructura sistemutui de distributie a energiei 
electrice de la proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice,conform Ordinului comun 
A.N.R.S.C/A.N.R.E. nr. 93/5 din 20 martie 2007 
pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei 
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public . Termen: 30.06.2021 

7. Autoritatile administrat iei publice locale ale Comunei Reci vor elabora ~i aproba in prin 
H.C.L urmatoarele : 

- Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al comunei Reci, i'n conformitate cu Caietul de 
sarc,ni - cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul Pre~edintelui 

,,--A.N. R.S.C.nr.87 /2007. 
- Regulamentul - cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinului Pre~edintelui 

A.N.R.S.C. nr. 86/2007 Termen:30.06.2021 

8. Autoritatea administratiei publice locale a comunei Reci va urmari ca operatorul/operatorii 
desemnat/desemnati pentru prestarea oricarui serviciu comunitar de utilita1i publice, sa solicite ~i sa 
obtina de la A.N.R.S.C. eliberarea licen1ei 1n termenul legal, dispus prin art. 49 alin. (3) din Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata , cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Termen: 90 de zile conform legii 

NOT '4-,: ·, _- . ..--==.·"""' 
Comuna · __ ci va raporta ,n scris la A.N.R.S.C. - Agentia Teritoriala Cent~C1rhj~J::illji\1\1. a 

ormare stabilite 1n cadrul prezentei Note de control. 1·, -.; ~
1
- .J:-:7 ~'-

. . . I * (. l ,:·'\·;i ; \ * I 
'. ' i I~_ '- ,.-J I 

~ ~ , . j I 

1vit preved~rilor art 47 alin. (4) lit. b) din Legea servic11lor comunitare de ~tilrt11~ ~rufg--,; f 
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51/2006 republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, ,,Constituie contravenJie 'in domeniul 
serviciilor de utilitafi pub/ice §i se sancfioneaza cu amenda de la 30. 000 lei la 50. 000 lei urmatoarele 
fapte: 

.. . b) neap/icarea masurilor stabilite cu ocazia activitafifor de control". 
Prezenta nota de control contine un numar de 7 pagini §i s-a ,ntocmit in 3 (trei) exemplare, 

dintre care un exemplar pentru Comuna Reci. 
La terminarea actiunii de control, echipa A.N.R.S.C. a restituit toate documentele originale puse 

la dispozitie de reprezentantii Comunei Reci . 

Mentiune: Echipa de control respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European ~i al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia datelor cu caracter personal ~i 
privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regu!amentul general 
privind protectia datelor). 

Nota de control a fost ,nregistrata la registratura A.N.R.S.C. cu nr. 905980/15.04.2021 §i 1n RUC 
al primariei Reci , la pozitia 59. 

A fost remis un exemplar reprezentantului entitatii controlate. 

Echi a de control 

Corina lancu 

Moldovan Dorina 
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