
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 586/07.02.2022 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotartre privind aprobarea cotizatiei anuale a comunei Reci 

pe anul 2022 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI" 

Avand in vedere HCL nr.19/27.03.2009 privind aderarea comunei Reci 
la Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciile 
de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI", 

In baza preve<lerilor art.6 alin.(2) din Statutul de dezvoltare 
intercomunitara de utilitati publice pentru serviciile de salubrizare a 
localitatilor "ECO SEPSI" - actualizat , cotizatia anuala pentru comuna Reci 
este 100 lei, 

Suma necesara asigurarii cotizatiei comunei Reci la Asociatia sus 
amintita va fi achitata din bugetul local al comunei Reci, 

Supun atentiei Consiliului local al comunei Reci proiectul de hotarare 
alaturat spre analiza, dezbatere ~i aprobare. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 

JJ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.587 /07 .02.2022 

PROIECT DE ROTA.RARE 
privind aprobarea cotizatiei anuale a comunei Reci pe anul 2022 

la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI" 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta ordinara din data de _______ , 
Analizand Referatul de aprobare a d-lui primar privind aprobarea cotizatiei anuale a comunei Recipe 

anul 2022 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI", 
Avand in vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort, al comisiei de specialitate pe 

domenii de activitate al Consiliului local al Comunei Reci, 
Vazand: 
-HCL nr.19/27.03.2009 privind aderarea comunei Reci la Asociatia de dezvoltare intercomunitara de 

utilitati publice pentru serviciile de salubrizare a localitatilor ECO SEPSI, 
- in baza prevederilor art.6 alin.(2) din Statutul de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru 

serviciile de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI" - actualizat , 
Tinand cont de prevederile art.35 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare ~i de prevederile art.7 alin.(5) ~i anexa 2 din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice; 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.d, alin.14, art.139 alin.1 , alin.3 lit.i ~i art.196 
alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE 

ART. 1. - Se aproba cotizatia anuala a com. Reci pe anul 2022 la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,ECO SEPSI", in suma de 100 lei, stabilit prin Statutul de dezvoltare intercomunitara de 
utilitati publice pentru serviciile de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI" - actualizat 

ART. 2. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se msarcineaza Compartimentul financiar 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Reci. 

Initiator, 
PRIMAR 

DOMBORA Lebel- Lajos 

JoJ 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
NR.588/07 .02.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea cotizaf iei anuale a comunei Recipe anul 2022 la 

AsociaJia de Dezvoltare lntercomunitara ,,ECO SEPSI" 

A vand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Reci 
nr.19/2009 privind aderarea comunei Reci la "Asociatia de dezvoltare 
intercomunitara de utilitati publice pentru serviciile de salubrizare a 
localitatilor ECO SEPSI." 

' 
In baza prevederilor art.6 alin.(2) din Statutul de dezvoltare 

intercomunitara de utilitati publice pentru serviciile de salubrizare a 
localitatilor "ECO SEPSI" - actualizat , cotizatia anuala pentru comuna Reci 
este 100 lei, 

Tinand cont de cele aratate mai sus, propun dezbaterea ~i aprobarea 
proiectului de hotarare initiat de dl. Primar in cadrul ~edintei de consiliu. 

Consilier, 
Pap Reka-Katalin 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, 
buget-finan/e, agricultura, gospodarire comunala, protec/ia 
mediului, comerJ ~i turism 
Nr. Q/f-0 / AO.O~. ~o~~ 

Raport al comisiei de specialitate 

asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea cotizatiei anuale a 
comunei Reci pe anul 2022 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

"ECO SEPSI" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare 
susmentionat a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in 
prevederile 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 si fundatii. 

Tinand cont de cele aratate mai sus propunem adoptarea hotararii 
in forma eliberata. 
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