
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT A.RA.REA NR.85/2021 
privind infiinfarea ~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, 
Intrunit in ~edinta extraordinara din data de 14 decembrie 2021, 
A vand in vedere, 

- Referatul de aprobare al primarului comunei RECI, inregistrata sub nr. 4 717 /27 .10.2021; 
- Rapmiul de specialitate al compaiiimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei RECI, inregistrat subnr. 4719/27.10.2021; 
- prevede1ile art.3 alin.( 4) lit. c ), art.28 alin.(1 ), 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.(1), aii.45 din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local; 
fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata; 
Tinand cont de prevederile Ordinelor Pre~edintelui ANRSC nr.88/2007, nr.89/2007, nr.90/2007, 

precum ~i Adresa primita de la ANRSC nr. 707940/21.06.2019; 
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; 
Cu votul "pentru" 2. consilieri, impotriva _ , abtineri __ _ 

ROTA.RA.STE 

Art.1 (1) Se aproba gestiunea directa a serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare, conform 
studiului de opo1iunitate 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 conditiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale. 

(3) "SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA $1 CANALIZARE'' are ca principala sarcina 
fumizarea/ 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 "SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA $I 
CANALIZARE "astfel: 

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

(5) ,,SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA $I 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 "SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA $I 
CANALIZARE" la nivelul a 4 posturi, organigrama, statul de functii ~i structura "SERVICIULUI DE 
ALIMENT ARE CU AP A $I CANALIZARE " fiind prezentate in conformitate cu anexele nr.2 ~i nr.3 
la prezenta hotarare. 

(7) Se aproba ca salarizarea personalului angajat al "SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU 
AP A $I CANALIZARE " sa fie :facuta 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 "SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA $I 
CANALIZARE" sa fie in Cladirea administrativa, situata in comuna RECI, satul RECI, str. Principala, 
nr.136,judetul Covasna. 

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

' 

Art.3 Se aproba, transmiterea in administrarea "SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA 
$I 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 AP A 
$I CANALIZARE ", a contravalorii serviciilor furnizate, conform 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 
ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE ", in conformitate cu anexa nr.4 la prezentahotanlre. 

(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 ", sane reprezinte in fata tuturor institutiilor 
publice, a persoanelor fizice ~i/sau juridice, etc. ~i sa faca toate demersurile necesare obtinerii 
certificatului 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 
des:fa~urarii in conformitate cu prevederile legale a serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI -
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA ~I CANALIZARE ". 

(2) Pentru ducerea la indeplinire a acestui mandat, mandatarul va inainta cereri, va face declaratii, 
va depune ~i va ridica 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 RECI a 
~efului serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI - SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA ~I 
CANALIZARE ", rezultat in urma 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 
ALIMENTARE CU APA $I CANALIZARE "in conformitate cu anexa nr. 5 la prezenta hotarare. 

Art.8 Se aproba Regulamentul serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare in 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 conformitate cu anexa nr. 7 la prezenta hotarare 

Art.to Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotarari i~i inceteaza aplicabilitatea. 

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

Reci, la 14 decembrie 2021 

PRESEDINTE DE ~EDINTA., 
PETER Iosif-Enric 

Prezenta hotorarare se comunica: 

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

Contrasemneaza, 
Secretar general al comunei, 

NEMETH Timea-Katalin 


