
ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 
PRIMAR 

N r5432/21.12.2020 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 5 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri 
in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i Societatea 

S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania s-a angajat sa asigure 
conformarea a mai multor obligaµi cum ar fi: reducerea depozitarii a cantitatilor 
de~eurilor biodegradabile municipale (Directiva 199/31/CE privind depozitele de 
de~euri), reciclarea ~i valorificarea de~eurilor din ambalaje (Directiva 94/62/Ce privind 
ambalajele ~i de~eurile din ambalaje), respectiv pregatirea pentru reutilizarea ~i 
reciclarea de~eurilor municipale (Directiva 2008/98/Ce privind de~eurile). 

in cazul in care Romania nu respecta termenele de conformare, Curtea Europeana 
de Justitie poate dispune aplicarea de penalitati, care vor fi recuperate in final de la 
UAT-uri, intrucat ace~tia au obligatiile de a indeplini cele asumate de Romania, astfel 
cum sunt reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea 
nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea de~eurilor, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului national de 
gestionare a de~eurilor, etc. 

Pentru sprijinirea Romaniei in vederea conformarii cu directivele europene, 
Uniunea Europeana a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind 
SMID-urile, iar pentru utilizarea resurselor financiare disponibile, a fost creat un cadru 
institutional adecvat pentru gestionarea in comun a infrastructurii aferente ~i a 
serviciilor de operare a SMID-urilor prin crearea ADI-lor. 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr. 59/2009 s-a aprobat asocierea 
judetului Covasna cu alte unitati administrativ-teritoriale in vederea infiintarii 
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor 
in judetul Covasna". 



Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al 
De~eurilor in judetul Covasna" a fost foregistrata in Registrul asociatilor ~i fundatiilor 
in anul 2010. 

Conform prevederilor contractului de asociere, ale actului constitutiv, precum ~i 
ale statutului, Asociap.a de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management 
al De~eurilor in judetul Covasna" are anumite obligatii cu privire la delegarea 
serviciului de salubrizare pentru activitatile de sortare a de~eurilor municipale, 
organizarea prelucrarii, neutralizarii ~i valorificarii materiale a de~eurilor, depozitarea 
controlata a de~eurilor municipale ~i administrarea depozitului de de~euri ~i a statiei de 
transfer a de~eurilor, in raport de dispozitiile Legii serviciilor comunitare de utilitap. 
publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, privind 
prestarea serviciilor de utilitati publice la nivel local. 

In baza obligatiilor asumate, respectiv in urma licitatiei publice s-a semnat 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri 'in 
judetul Covasna nr. 128/28.04.2017 cu operatorul economic S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
Prestarea activitaµlor au 1nceput la data de 09.10.2017. Activitatile care se presteaza in 
cadrul Centrului de Management Integrat al De~eurilor -Let/ Boro~neu Mare sunt: 

__, sortarea de~eurilor colectate selectiv, compostarea biode~eurilor ~i depozitarea 
de~eurilor menajere colectate in amestec 

Pana in prezent Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri 'in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017 a avut mai multe modificari. 

Modificarile majore au ca temei legal obligatiile prevazute de O.U.G. nr. 74/2018 
pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, a Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i a de~eurilor de ambalaje 
~i a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ~i 
sunt: majorarea tarifului pentru administrarea depozitului de de~euri, modificarea 
indicatorilor de performanta, precum ~i alte modificari, ~i anume: integrarea ora~ului 
Baraolt in Sistemul de management al de~eurilor creat la nivelul judetului Covasna, 
modul de intocmire a Raportului de monitorizare, majorarea redeventei prin 
actualizarea anuala cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul Naµonal 
de Statistica, modificarea tarifelor serviciilor prestate in cadrul CMID, precum ~i alte 

V modificari ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017. 

Printr-un studiu, realizat de Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem 
Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna", inaintat prin adresa nr. 
350/10.12.2020, inregistrata la Registratura generala a Consiliului Judetean Covasna sub 
nr. 13582/10.12.2020, s-a analizat solicitarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. nr. 591/30.10.2020, 
inregistrata la Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de 
Management al De~eurilor in judetul Covasna" sub nr. 310/30.10.2020 referitor la 
modificarea tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de de~euri 
prestata in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017. 

Prestarea activitatilor ~i cantitaµle aferente au fost monitorizate lunar, trimestrial 
~i anual de catre aparatul tehnic al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem 
Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna". De-a lungul celor trei ani de 
activitate nu au fost constatate deficiente semnificative in activitatea de operare a 



CMID-ului. Din cantitatile efective intrate la statia de sortare in anul 2020, incepand cu 
luna mai exista o cre~tere semnificativa. Ca urmare ~i cheltuielile cresc proportional. 
Estimarile pentru anul 2021 prezinta modificari u~oare la nivelul cantitatilor de~eurilor 
depozitate ~i celor biodegradabile, ca urmare pot fi luate in considerare pentru calculele 
estimative prezentate. 

La justificarea modificarilor se are in vedere: cre~terea indicelor preturilor de 
consum pentru servicii, in perioada octombrie 2019-septembrie 2020, valoarea pretului 
energiei electrice, combustibilului, al lubrifianp.lor, pieselor de schimb pentru fiecare 
utilaj/autocamion etc. pe fiecare obiectiv cre~terea cheltuielilor efective cu reparatiile 
ma~inilor, utilajelor, echipamentelor, cre~terea cheltuielilor cu protectia muncii, din 
cauza panderniei COVID 19, cre~terea cantitatilor de de~euri selective, care cre~te ~i 
cheltuielile cu munca vie, prin introducerea schimbului 3 sau prin efectuarea orelor 
suplimentare, totodata se preconizeaza ~i o marire a salariilor existente. in total se 
propune o cre~tere de 3%. 

La cheltuielile cu operarea statiei de sortare s-au luat in calcul cantitap.le 
recepµonate in perioada 01.01.2020.-31.08.2020 (pentru care exista documente de 
evidenta), pe baza carora s-au extrapolat ~i prognozat cantitap.le pentru anul 2021. in 
urma valorificarii acestora, rezulta ca operarea stap.ei de sortare ~i a statiei de 
compostare nu mai realizeaza excedent ca in anii precedenti. 

Ca urmare, se menp.ne tariful O lei pentru operarea staµei de sortare ~i a stap.ei de 
compost, ~i se determina un tarif de 103,62 lei/tona pentru activitatea de administrare a 
depozitului de de~euri, plus T.V.A. 

Conform studiului menp.onat, solicitarea este fundamentata, justificata, ~i sunt 
'indeplinite cerintele legale. 

A vand in vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 5 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in 
judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO BIHOR 
S.R.L. 

Primar 
Dombora Le1Jel-Lajos 

~J,A 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMAR 
NR.5433/21.12.2020 

PROIECT DE HOT AR.ARE 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 5 la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul 
Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i Societatea S.C. ECO BIHOR 

S.R.L. 

Consiliul local al Comunei RECI, judetul Covasna, 
intrunitin ;;edinta ordinara din data ____ ...J 

analizand Referatul de aprobare al Primarului comunei Reci nr.5432/21.12.2020, la 
proiectul de hotarare privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional 
nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in 
judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiatintre judetul Covasna ~i Societatea S.C. ECO BIHOR 
S.R.L. 

avand in vedere: 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.5434/21.12.2020 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate intocmite in acest sens; 
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile 

~i completarile ulterioare; 

- Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- O.U.G. nr. 196/2005 privind FonduJ pentru mediu, aprobata cu modificari ~i completari 
prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Ordinul Autoritatii Naponale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitap 
Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatiJor; 

- art. 7 lit. b), art.17.1.6, art. 35 ~i art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017; 

- art. 14 din Contractul de asociere al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem 
Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna"; 

- art. 17 alin. (3) lit. e), coroborat cu art. 22 alin. (1), precum ~i art. 18 alin. (2) pct. 10 din 
Statutul Asociapei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al 
De~eurilor in judetul Covasna"; 

- adresa Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al 
De~eurilor in judetul Covasna" nr. 378/21.12.2020, inregistrata la Registratura generala a 
Primariei Comunei Reci sub nr. 5431/21.12.2020; 

fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, 



in baza art.129 alin.(1) lit.e, alin.(9) lit.c, art.139 alin.(3) lit.£ ~i art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul adrninistrativ; 

HOT ARA.STE: 

Art.1. Se aproba Studiul nr. 349/10.12.2020 privind analiza solicitarii S.C. ECO BIHOR 
S.R.L. cu privire la rnodificarea tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de 
de~euri prestata in cadrul Centrului de Management lntegrat al De~eurilor-Let, in baza 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in 
judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, realizat de Asociaµa de dezvoltare intercomunitara 
"Sistem Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna", ~i inaintat prin adresa 
nr. 378/21.12.2020, inregistrata la la Registratura generala a Primariei Comunei Reci sub nr. 
5431/21.12.2020, prevazutin anexa nr. 1. 

Art.2. Se aproba proiectul Actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, 
incheiatintre judetul Covasna ~i Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., prevazutin anexa nr. 2. 

V Art.3. Se mandateaza domnul DOMBORA Lehel-Lajos, reprezentantul comunei Reci 

V 

in Adunarea Generala a Asociaµei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de 
Management al De~eurilor in judetul Covasna", sa voteze in favoarea adoptarii Actului 
aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, in forma prevazuta in anexa nr. 2. 

Art.4. Se mandateaza judetul Covasna prin reprezentantul sau legal sa semneze 
Actul aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.06.2017 in numele ~i pe seama comunei 
Reci. 

Art.5. Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

comunei Reci. 

Initiator 
Primar 

Dornbora Lehel-Lajos 

1:L~ 

Avlzat pentru \egalita~ 
oatalt-..J..t .: .. bO.Z;... . 
secretar general al cornune, 

~ 



ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 
PRIMA.RIA COMUNEI RECI 

Nr. 5434/21.12.2020 

RAPORT DE SPECIALIT A TE 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 5 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri 
in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i Societatea 

S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania s-a angajat sa asigure 
conformarea a mai rnultor obligatii cum ar fi: reducerea depozitarii a cantitatilor 
de~eurilor biodegradabile municipale (Directiva 199/31/CE privind depozitele de 
de~euri), reciclarea 9i valorificarea de9eurilor din ambalaje (Directiva 94/62/Ce privind 
ambalajele ~i de~eurile din ambalaje), respectiv pregatirea pentru reutilizarea 9i 
reciclarea de~eurilor municipale (Directiva 2008/98/Ce privind de~eurile). 

In cazul in care Romania nu respecta termenele de conformare, Curtea Europeana 
de Justitie poate dispune aplicarea de penalitati, care vor fi recuperate in final de la 
UAT-uri, 1ntrucat ace~tia au obligatiile de a 1ndeplini cele asumate de Romania, astfel 
cum sunt reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea 
nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea de~eurilor, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naponal de 
gestionare a de~eurilor, etc. 

Pentru sprijinirea Romaniei 1n vederea conformarii cu directivele europene, 
Uniunea Europeana a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind 
SMID-urile, iar pentru utilizarea resurselor financiare disponibile, a fost creat un cadru 
institutional adecvat pentru gestionarea 1n comun a infrastructurii aferente ~i a 
serviciilor de operare a SMID-urilor prin crearea ADI-lor. 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr. 59/2009 s-a aprobat asocierea 
judetului Covasna cu alte unitati administrativ-teritoriale in vederea 1nfiintarii 
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor 
in judetul Covasna". 



Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al 
De~eurilor in judetul Covasna" a fost inregistrata in Registrul asociatilor ;,i fundatiilor 
in anul 2010. 

Conform prevederilor contractului de asociere, ale actului constitutiv, precum ;,i 
ale statutului, Asociaµa de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management 
al De;,eurilor in judetul Covasna" are anumite obligatii cu privire la delegarea 
serviciului de salubrizare pentru activitatile de sortare a de;,eurilor municipale, 
organizarea prelucrarii, neutralizarii ;,i valorificarii materiale a de;,eurilor, depozitarea 
controlata a de;,eurilor municipale ;,i administrarea depozitului de de;,euri ;,i a staµei de 
transfer a de;,eurilor, in raport de dispozitiile Legii serviciilor comunitare de utilitaµ 
publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile ;,i completarile ulterioare, privind 
prestarea serviciilor de utilitati publice la nivel local. 

In baza obligatiilor asumate, respectiv in urma licitaµei publice s-a semnat 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ;,i depozitare de;,euri in 
judetul Covasna nr. 128/28.04.2017 cu operatorul economic S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
Prestarea activitatilor au inceput la data de 09.10.2017. Activitaµle care se presteaza in 
cadrul Centrului de Management Integrat al De;,eurilor -Letf Boro;,neu Mare sunt: 
sortarea de;,eurilor colectate selectiv, compostarea biode;,eurilor ~i depozitarea 
de~eurilor menajere colectate in amestec 

Pana in prezent Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ;,i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017 a avut mai multe modificari. 

Modificarile majore au ca temei legal obligatiile prevazute de O.U.G. nr. 74/2018 
pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, a Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i a de;,eurilor de ambalaje 
;,i a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ;,i 
sunt: majorarea tarifului pentru administrarea depozitului de de~euri, modificarea 
indicatorilor de performanta, precum ;,i alte modificari, ;,i anume: integrarea ora;,ului 
Baraolt in Sistemul de management al de;,eurilor creat la nivelul judetului Covasna, 
modul de intocmire a Raportului de monitorizare, majorarea redeventei prin 
actualizarea anuala cu indicele preturilor de consum cornunicat de Institutul National 
de Statistica, modificarea tarifelor serviciilor prestate in cadrul CMID, precum ;,i alte 
modificari ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ;,i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017. 

Printr-un studiu, realizat de Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem 
Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna", inaintat prin adresa nr. 
350/10.12.2020, inregistrata la Registratura generala a Consiliului Judetean Covasna sub 
nr. 13582/10.12.2020, s-a analizat solicitarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. nr. 591/30.10.2020, 
inregistrata la Asociatia de dezvoltare intercornunitara "Sistern Integrat de 
Management al De~eurilor in judetul Covasna" sub nr. 310/30.10.2020 referitor la 
modificarea tarifului pentru activitatea de adrninistrare a depozitului de de;,euri 
prestata in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017. 

Prestarea activitatilor ~i cantitaµle aferente au fost rnonitorizate lunar, trirnestrial 
~i anual de catre aparatul tehnic al Asociatiei de dezvoltare intercornunitara "Sistern 
Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna". De-a lungul celor trei ani de 
activitate nu au fost constatate deficiente sernnificative in activitatea de operare a 



CMID-ului. Din cantitap.le efective intrate la statia de sortare in anul 2020, incepand cu 
luna mai exista o cre~tere semnificativa. Ca urmare ~i cheltuielile cresc proportional. 
Estimarile pentru anul 2021 prezinta modificari u~oare la nivelul cantitap.lor de~eurilor 
depozitate ~i celor biodegradabile, ca urmare pot fi luate in considerare pentru calculele 
estimative prezentate. 

La justificarea modificarilor se are in vedere: cre~terea indicelor preturilor de 
consum pentru servicii, in perioada octombrie 2019-septembrie 2020, valoarea pretului 
energiei electrice, combustibilului, al lubrifiantilor, pieselor de schimb pentru fiecare 
utilaj/autocamion etc. pe fiecare obiectiv cre~terea cheltuielilor efective cu reparatiile 
ma~inilor, utilajelor, echipamentelor, cre~terea cheltuielilor cu protecp.a muncii, din 
cauza pandemiei COVID 19, cre~terea cantitap.lor de de~euri selective, care cre~te ~i 
cheltuielile cu munca vie, prin introducerea schimbului 3 sau prin efectuarea orelor 
suplimentare, totodata se preconizeaza ~i o marire a salariilor existente. in total se 
propune o cre~tere de 3%. 

La cheltuielile cu operarea statiei de sortare s-au luat in calcul cantitap.le 
receptionate in perioada 01.01.2020.-31.08.2020 (pentru care exista documente de 
evidenta), pe baza carora s-au extrapolat ~i prognozat cantitatile pentru anul 2021. in 
urma valorificarii acestora, rezulta ca operarea stap.ei de sortare ~i a statiei de 
compostare nu mai realizeaza excedent ca in anii precedenti. 

Ca urmare, se menp.ne tariful O lei pentru operarea statiei de sortare ~i a stap.ei de 
compost, ~i se deterrnina un tarif de 103,62 lei/tona pentru activitatea de adrninistrare a 
depozitului de de~euri, plus T.V.A. 

Conform studiului rnentionat, solicitarea este fundamentata, justificata, ~i sunt 
indeplinite cerintele legale. 

A vand in vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 5 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in 
judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO BIHOR 
S.R.L. 

Viceprimar 

Peter Iosif-Enric 

,1· 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 
administrarea domeniului public $i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii pub/ice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. 1-5o I ~5. ~~- ~~I 

Raport al comisiei de specialitate 

privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 5 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare 

de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i 
Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este 1ntocmit conform prevederilor legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate 
in referatul de aprobare a primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum actele normative in vigoare privind asociatii 

v si fundatii. 
Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 

hotarare, ~i propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma 
elaborata. 

Pre~edinte, 
M6di-K6reh Sandor 

~ 
Sec etar, 

Borbat Jeno 
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PRIMARIA COMUNEI REC! 
Nr.5435/21 .12.2020 

ANUNT 

... _,: in temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, 

Primaria comunei Reci aduce la cuno~tinta publica elaborarea Proiectului de 
hotarare pentru aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului 
aditional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, 
tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr.128/28.04.2017, incheiat 
intre judetul Covasna ~i Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., ce urmeaza a fi 
dezbatut in ~edinta Consiliului local Reci din luna ianuarie 2020. 

Persoanele interesate pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii privind 
proiectul de hotarare susmentionat la secretarul comunei Reci pana la data de 31 
decembrie 2020. 

lnformatii suplimentare privind acest proiect de hotarare se pot obtine de la 
Primaria comunei Reci, textul integral al proiectului de hotarare ~i anexele aferente 
pot fi studiate la sediul Primariei comunei Reci ~i pe site-ul www.reci.ro. 

Primar 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 

lJ?~ 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA , 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 

Nr. 5436/21.12.2020 

PROCES-VERBAL DE AFl~ARE 

Primarul comunei Reci, 
in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, republicata, 
am procedat astazi, 21 decembrie 2020, la afi~area la sediul Primariei comunei Reci, 
a anuntului referitor la elaborarea Proiectului de hotii.rare pentru aprobarea unui 
studiu, precum ~i a proiectului Actului adifional nr.5 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judeful Covasna 
nr.128/28.04.2017, incheiat intrejudeful Covasna ~i Societatea S.C. ECO BIHOR 
S.R.L., Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal intr-un exemplar, ce 
se depune la dosarul ~edintei. 

Reci, 21 decembrie 2020 

Primar 
Dombora Lehel-Lajos 

1~~ 


