
ROMA IA 
JUDETUL C V ASNA 

CONSILIUL LOCAL A COMUNEI RECI 

HOTARAREA 
Cu privire la modificarea ~i completarea H L nr.85/2021 privind infiintarea ~i organizarea 
serviciului "CONSILIUL LOCAL RECI-SERVICIUL DE ALIMENTARE CU AP.A ~I 
CANALIZARE ", serviciu public de inter s local, specializat, cu personalitate juridica, 

organizat in subordinea Consil ului Local al comunei RECI, 
judetul Cova na 

Consiliul Local al comunei RECI, 
intrunit in ~edinta ordinara din data de 28 noiem rie 2022, 
A vand in vedere, 

- Referatul de aprobare al primarului comu ei RECI, inregistrata sub nr. 5546/23.11.2022; 
- Raportul de specialitate al compartimentul i de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei RECI, 'inregistrat sub nr. 5545/ 3.11.2022; 
- prevederile art.3 alin.(4) lit. c), art.28 alin (I), alin.(2) lit. c), alin.(4), alin.(6) ~i alin.(7), din 

Legea 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati ublice, 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 ), art.45 din egea 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiilor pe domen i de specialitate din cadrul Consiliului local; 
in conformitate cu prevederile art.59 ~i art.6 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative 
in temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) i alin. ( ), lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modifi arile ~i completarile ulterioare; 
Cu votul "pentru" 2 consilieri, 'impotriva _, abtineri _ _ _ 

HOT.AR.ASTE 

Art.1. Se aproba modificarea ~i completar a Art.1 alin. (2) din HCL nr.85/2021 privind 
infiintarea ~i organizarea serviciului "CONSILIUL OCAL RECI- SERVICIUL DE ALIMENTARE 
CU APA $1 CANALIZARE ", serviciu public de nteres local, specializat, cu personalitate juridica, 
organizat in subordinea Consiliului Local al comu ei RECI, judetul Covasna, care va avea urmatorul 
cuprins: 

''Art.I alin.(2) Se aproba infiinfarea Servici lui Public de Alimentare cu apa si canalizare la 
nivelul comunei Reci, denumit SERVICIUL DE LIMENTARE CU APA ~i CANALIZARE RECL 
structura cu personalitate juridica, in subordin a Consiliului Local al comunei REC! si sub 
coordonarea primarului, ca ordonator terfiar de credite, acesta va avea patrimoniu propriu, va 
funcfiona pe baza de gestiune economica si se va b cura de autonomie financiara si funcfionala, va Ji 
subiect juridic de drept fiscal, titular al codului uni de fnregistrare fiscala si al conturilor deschise la 
unitafile teritoriale ale trezoreriei sau la unitafile b ncare si va fntocmi, in condifiile legii, bugetul de 
venituri si cheltuieli si situafii financiare anuale. " 



) 
) 



Art.2. Se aproba modificarea ~i completar a Art.2 alin. (1) din HCL nr.85/2021 privind 
infiintarea ~i organizarea serviciului "CONSILIUL OCAL RECI - SERVICIUL DE ALIMENT ARE 
CU APA $1 CANALIZARE ", serviciu public de nteres local, specializat, cu personalitate juridica, 
organizat in subordinea Consiliului Local al comu ei RECI, judetul Covasna, care va avea urmatorul 
cuprms: 

"Art.2 (1) Se aproba ca sediul social al 'SERV1C1ULU1 DE AL1MENTARE CU APA $1 
CANAL1ZARE " sa fie in sediul Primariei comun i Reci, situata in comuna RECL satul RECL str. 
Principala, nr.268, judeful Covasna. " 

Art.3. Se aproba modificarea ~i completarea Art.4 din HCL nr.85/2021 privind infiintarea ~i 
organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL RE I - SERVICIUL DE ALIMENT ARE CU APA $1 
CANALIZARE ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in 
subordinea Consiliului Local al comunei RECI, jud tul Covasna, care va avea urmatorul cuprins: 

''Art.4 Finan/area cheltuielilor de operare ecesare funcfionarii $i exploatarii serviciului se 
asigura prin incasarea de la utilizatori, pe bazafa turilor emise de "SERVIC1UL DE AL1MENTARE 
CU AP A $1 CANAL1ZARE ", a contravalorii serv ciilor furnizate, conform cu prevederile legale in 
vigoare, $i din subvenf ii acordate de la bugetul lac l al comunei Reci." 

Art.4. Se aproba modificarea ~i completar a Anexei nr.5 - Regulamentul de organizare si 
functionare al "SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE" din HCL nr.85/2021 

' ' 
privind infiintarea ~i organizarea serviciului " ONSILIUL LOCAL REC! - 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, 
inlocuindu-se cu Anexa nr.5 care este parte integranta in prezenta hotarare. 

Art.5. Celelalte prevederi ale HCL nr.85/2021 p ivind infiintarea ~i organizarea serviciului "CONSILIUL 
LOCAL RECI - SERVICIUL DE ALIMENT ARE CU A A $1 CANALIZARE ", serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridica, organizat 'in subordi ea Consiliului Local al comunei RECI, judetul Covasna, 
raman neschimbate. 

Reci, la 28 noiembrie 2022 

PRESEDINTE DE 
BORBA.TH / 

Prezenta hotorarare se comunica. 

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

Contrasemneaza, 
Secretar general al comunei, 

NEMETH Timea-Katalin 




