
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Reci, str. Principala nr 268, cod po~tal 527145, Nr. tel/fax 0267373803 , E-mail:primariareci@gmail.com 

Nr.4717 /27. l 0.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind infiintarea ~i organizarea serviciului 

"CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE ALIMENT ARE CU APA. ~I 
CANALIZARE", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 

juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei RECI, 
judetul Covasna 

A vand in vedere, 
prevederile art.3 alin.(4) lit. c) din Legea 51 /2006 "Serviciile de utilitati publice sunt 

furnizate/prestate prin intennediul unor operat01i sau al unor operatori regionali defini!i potrivit art. 2 
lit. g), respectiv lit. h). 

prevederile art.28 alin.(2) lit. a) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor 
operat01i de drept public infiinta!i la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in baza hotararilor de 
dare in administrare adoptate de autoritatile deliberative ale acestora; ace~ti operatori pot fi: c) servicii 
pub lice 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 ~i alin. 6) Operatorii care i~i desfa~oara 
activitatea in regim de gestiune directa se organizeaza ~i i~i desfa~oara activitatea pe baza unui 
regulament de organizare ~i functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ
teritoriale 
din Legea 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare precum ~i 
- prevederile art. 19, alin. (2) "Gestiunea directa se realizeaza numai prin intermediul unor operatori 

de drept public a$a cum sunt definiti la art. 28 alin. 
(2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare.", 
din Legea 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare, republicata, 
- prevederile art. 28, alin. (2) lit. c) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de 
drept public infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in baza hotararilor de dare in 
administrare adoptate de autoritatile deliberative ale acestora; ace~ti operatori pot fi: 
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. 

va propun spre dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare initiat, proiect de hotarare privind 
infiintarea ~i organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE ALIMENTARE 
CU APA $1 CANALIZARE ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, 
organizat in subordinea Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna 

PRIMAR, 

DOMBOJjhel-Lajos 



Nr.4718/27.10.2021 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

PROJECT DE HOTARARE 
privind infiintarea ~i organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE 

ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE ", 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, 

organizat in subordinea Consiliului Local al comunei RECI, 
judetul Covasna 

Consiliul Local al comunei RECI, 
A vand in vedere, 

- Referatul de aprobare al primarului comunei RECI, inregistrata sub nr. 4717/27.10.2021; 
- Raportul de specialitate al compartimentului de res01i din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei RECI, iriregistrat subnr. 4719/27.10.2021; 
- prevederile art.3 alin.(4) lit. c), art.28 alin.(l), alin.(2) lit. c), alin.(4), alin.(6) ~i alin.(7), din 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.19 alin.(2), din Legea 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apa $i de 
canalizare, republicata; 

- prevederile art.42 alin.(l), aii.45 din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local, 
inregistrat sub nr . ................... .......... ./ ... ; 

in temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) i alin. (7), lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57 /2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE 

Art.1 (1) Se aproba gestiunea directa a serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare, confonn 
studiului de oportunitate anexat. 

(2) Se aproba infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei 
Reci, denumit SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA ~i CANALIZARE RECI, structura cu 
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei RECI si sub coordonarea primarului, 
acesta va avea patrimoniu propriu, va functiona pe baza de gestiune economica si se va bucura de 
autonomie financiara si functionala, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de 
inregistrare fiscala si al conturilor deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei sau la unitatile bancare 
si va intocmi, in condi!iile legii, bugetul de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale. 

(3) "SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE" are ca principala sarcina 
furnizarea/ prestarea serviciului public de alimentare cu apa ~i de canalizare al comunei ~i 
administrarea, functionarea $i exploatarea sistemului de alimentare cu apa $i de canalizare de pe raza 
comunei, serviciu public care are ca forma de gestiune, gestiunea directa. 



(4) Se aproba ca obiect de activitate al "SERVICIULUl DE ALIMENT ARE CU APA SI 
CANALIZARE "astfel : 

a) CAEN 3600 - Captarea, tratarea ~i distributia apei; 
b) CAEN 3700 - Colectarea $i epurarea apelor uzate 

(5) ,,SERVIClUL DE ALIMENTARE CU APA $1 CANALIZARE" poate exercita ~i orice alte 
activitati industriale, comerciale, financiare , mobiliare, imobiliare sau de alta natura, dar numai din 
sfera furnizarii /prestarii serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, care au legatura directa sau 
indirecta cu obiectele principale de activitate sau care pot facilita realizarea acestora. 

(6) Se aproba numarul de personal al "SERVlCIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE" la nivelul a 4 posturi, organigrama, statul de functii ~i structura "SERVICIULUI DE 
ALIMENT ARE CU APA $1 CANALIZARE " fiind prezentate in confonnitate cu anexele nr.2 ~i nr.3 
la prezenta hotarare. 

(7) Se aproba ca salarizarea personalului angajat al "SERVIClULUI DE ALIMENTARE CU 
APA $1 CANALIZARE " sa fie racuta in conformitate cu normele in vigoare privind sistemul de 
stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. 

Art.2 (1) Se aproba ca sediul social al "SERVICIULUl DE ALIMENTARE CU APA $1 
CANALIZARE" sa fie in Cladirea administrativa, situata in comuna RECI, satul RECl, str. Principala, 
nr.136, judetul Covasna. 

(2) Se aproba ca pe toate actele emise de ,,SERVlCIUL DE ALIMENTARE CU APA $1 
CANALIZARE" sa mentioneze: "CONSILIUL LOCAL RECI- SERVICIUL DE ALIMENTARE 
CU AP A. ~I CANALIZARE". 

Art.3 Se aproba, transmiterea in administrarea "SERVlClULUI DE ALIMENTARE CU APA 
SI CANALIZARE ", pe baza de protocol, a bunurilor mobile $i imobile necesare functionarii . 

Art.4 Finantarea cheltuielilor de operare necesare functionarii ~i exploatarii serviciului se asigura 
prin incasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de "SERVICIUL DE ALIMENT ARE CU APA 
$1 CANALIZARE ", a contravalorii serviciilor fumizate, confonn cu prevederile legale in vigoare. 

Art.5 (1) Atributiile personalului de conducere, respectiv atributiile ~efului de serviciu se 
stabilesc de catre primar prin fi$a postului, aprobata de catre Consiliul Local RECI. 

(2)Se aproba fi~a postului $ef serviciu "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE 
ALIMENT ARE CU AP A ~I CANALIZARE ", in confonnitate cu anexa nr.4 la prezenta hotarare. 

(3)Atributiile personalului propriu de executie al Serviciului se stabilesc prin fi$a postului 
aprobata de catre ~eful de serviciu. 

Art.6 (1) Se mandateaza, domnul Peter Iosif-Enric, Viceprimarul comunei Reci, ca in numele 
Consiliului Local al comunei RECI ~i pentru serviciul "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL 
DE ALIMENTARE CU APA. ~I CANALIZARE ", sa ne reprezinte in fata tuturor institutiilor 
publice, a persoanelor fizice ~i/sau juridice, etc. ~i sa faca toate demersurile necesare obtinerii 
ce11ificatului de inregistrare fiscala, deschiderii de conturi la unitatile teritoriale ale trezoreriei $i/sau la 
unitatile bancare, obtinerii ~i modificarii de autorizatii , avize, licente ~i a oricaror alte acte necesare 
desra~urarii in confonnitate cu prevederile legale a serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI -
SERVICIUL DE ALIMENT ARE CU APA. ~I CANALIZARE " . 

(2) Pentru ducerea la indeplinire a acestui mandat, mandatarul va inainta cereri, va face declaratii, 
va depune ~i va 1idica documente, reprezentandu-ne cu puteri depline in fata oricaror persoane fizice 
~i/sau juridice, institutii pub lice, etc. 

(3) Prezentul mandat este valabil pana la numirea de catre Consiliul local al comunei RECl a 
sefului serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA. SI 
' ' 
CANALIZARE ", rezultat in unna concursului de ocupare a functiei de ~ef serviciu, dar nu mai mult 
de 1 an de la data adoptarii prezentei hotarari. 



Art.7 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al "SERVICIULUI DE 
ALIMENT ARE CU APA $I CANALIZARE " in confonnitate cu anexa nr. 5 la prezenta hotarare. 

Art.8 Se aproba Regulamentul serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare 111 conformitate cu 
anexa nr. 6 la prezenta hotarare. 

Art.9 Se aproba CONTRACTUL-CADRU de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 
apa ~i de canalizare in confonnitate cu anexa nr. 7 la prezenta hotarare 

Art.10 Orice alte prevederi contrare prevedetilor prezentei hotarari i~i inceteaza aplicabilitatea. 

Art.11 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputemice~te Primarul comunei Reci
domnul Dombora Lehel-Lajos. 

Prezenta hotorarare se comunica: 

Initiator, 
Primar, 

DOMBORA Lehel-Lajos 

- Institutiei Prefectului judetului Covasna; 
- Primarului comunei RECI; 
- A.N.R.S.C. ; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
VICEPRIMAR 

NR. 4719/27.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind infiintarea ~i organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL 

RECI- SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA. ~I CANALIZARE ",serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local 

al comunei RECI, judetul Covasna 

Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor 
operatori regionali definiti potrivit aii. 2 lit g), respectiv lit. h). operatorii pot avea urmatorul statut: c) 
servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, cu personalitate juridica, infiintate $i organizate 
prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective; 

Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public infiintati la nivelul 
unitatilor administrativ-teritoriale, in baza hotararilor de dare in administrare adoptate de autoritatile 
deliberative ale acestora; ace$ti operatori pot fi: servicii publice de interes local saujudetean, specializate, 
cu personalitate juridica, infiintate $i organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, 
dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-te1itoriale respective 

Operatorii care i$i desfa$oara activitatea in regim de gestiune directa se organizeaza $i i$i desfa$oara 
activitatea pe baza unui regulament de organizare $i funqionare aprobat de autoritatile deliberative ale 
uni tatilor administrati v-teri to rial e 

Gestiunea directa se realizeaza numai prin intermediul unor operatori de drept public a$a cum sunt 
definiti la art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51 /2006, republicata, cu completarile ulterioare ~i anume 11 

servicii publice de interes local saujudetean, 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. 11 

A vand in vedere toate acestea ~i in conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati pub lice, 
51 /2006, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, cu Legea serviciului de alimentare cu apa 
si canalizare, nr. 241/2006, republicata, consideram necesara aprobarea proiectului de hotarare privind 
infiintarea $i organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE ALIMENTARE 
CU APA ~I CANALIZARE ", serviciu public de interes local , specializat, cu personalitate juridica, 
organizat in subordinea Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna 

VICEPRIMAR 
PETER IOSJF-ENRIC 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public $i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.51i93 ~~.\.,z_ ~;2.1 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind infiintarea ~i organizarea 

serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI- SERVICIUL DE 
ALIMENT ARE CU AP A $1 CANALIZARE ",serviciu public de interes 

local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este mtocmit conform prevederilor 
legale prevazute de Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

Sunt respectate prevederile legilor speciale din domeniu: 
Legea 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare, 

republicata; 
Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil 

proiectul de hotarare, privind privind infiintarea ~i organizarea 
serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE 
ALIMENTARE CU APA $I CANALIZARE ",serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna §i propune spre 
aprobare in cadrul §edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre§edinte comisie, 
MODI-KOR.EH S~~ 

. ~ 

Secretar 
BORBATH Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte invatamant, 
sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala, 
protectie copii,tineret ~i sport 
Nr. 6~9=1- din A ~-1~. ~~r 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind infiintarea ~i organizarea 

serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI- SERVICIUL DE 
ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE ",serviciu public de interes 

local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna 

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

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum ~i prevederile din: 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Legea 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, 
republicata; 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare, privind privind infiintarea ~i organizarea 
serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI SERVICIUL DE 
ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE ",serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna ~i propune spre 
aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre~edinte comisie, Vert;}: Secretar 
Bukur Istvan 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, buget-finar,Je, 
agriculturii, gospodiirire comunalii, protecf ia mediului, comerf $i turism 

Nr. 54 :Yi·din n~.1~. ~~, 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind infiintarea ~i organizarea 

serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE 
ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE ",serviciu public de interes 

local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna 

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

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile 
Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare, privind privind infiintarea ~i organizarea 
serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI SERVICIUL DE 
ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE ",serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna ~i propune spre 
aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre dinte comisie, 

Cs/\sz~ Ar 

~ 

\ 

Secretar Szabo/ 
I . 


