
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Nr. 3380/19.07.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea delegarii prin concesiune a 
Serviciului de iluminat public al Comunei Reci, judeţul Covasna, a studiului de 

fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei 
Reci, judeţul Covasna, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului 

de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin 
procedura simplificata 

Primarul Comunei Reci, judeţul Covasna, în baza drepturilor şi atribuţiilor conferite 
de temeiul art.136 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
propune Consiliului Local, întrunit în şedinţa publică extraordinară din data de 
.................... , adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea delegarii prin 
concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Reci, judeţul Covasna, a studiului 
de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat Comunei Reci, 
judeţul Covasna, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat 
public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata, 
având în vedere următoarele: 

Prevederile at1.3, alin.(1 ), a,1.8, alin.(l ), alin.(3), lit.d) şi lit.h), art.23 şi art.30, alin.(l) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51 /2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Prevederilor art. 9 alin.( 1 ), art. I O lit.f), art.16, alin.(l) lit.b ), alin. (2) si art.18 alin. (3) din 
Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.86 din 20 martie 2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. 
Prevederilor Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.87 din 20 martie 2007 pentru 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de de iluminat public. 

Faţă de cele prezentate, supun atenţiei şi aprobării dumneavoastră proiectului de 
hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului de iluminat public al Comunei Reci, 
judeţul Covasna, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat 
public, a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate şi a modalităţii de gestiune a 
acestuia în forma prezentată. 

PRIMAR, 

DOMBORA Lehel-Lajos 

JoJ. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 3381/19.07.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Prfri11d aprobarea de/egarii prin co11cesiu11e a Serviciului de iluminat public al 

COMUNEI RECI, JUDETUL COVASNA, a studiului de fundamentare a deciziei de 
delegarea a Servicului Public de Iluminat al COMUNEI RECI, JUDETUL COVASNA, 

a Regulamentului de Organizare şif uncţionare al serviciului de iluminat public, a 
Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata 

A vând în vedere: 

Referatul de aprobare nr.3380/19.07.202 I la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Reci, judeţul 
Covasna, a studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de 
Iluminat al Comunei Reci, judeţul Covasna, a Regulamentului de Organizare şi 

funcţionare al serviciului de iluminat public, a documentatiei de atribuire prin procedura 
simplificata - întocmit de domnul primar Dombora Lehel-Lajos; 
Prevederile art.3, alin.(}), art.8, alin.(!), alin.(3), lit.d) şi lit.h), art.23 şi art.30, alin.(1) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Prevederilor art.9 alin.(!), art.10 lit.f), art.16, alin.(!) lit.b), alin. (2) si art.18 alin. (3) din 
Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.86 din 20 martie 2007 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. 
Prevederilor Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.87 din 20 martie 2007 pentru 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de de iluminat public. 

În temeiul art. I 36 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Propune: 

Art.l Aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de 
Iluminat al Comunei Reci, judeţul Covasna, conform anexei nr. I care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2 Aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 



Art.3 Aprobarea documentatiei de atribuire prin procedura simplificata, conform anexei nr.3 
si draft contract delegare gestiune conform anexei 4 care face parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Reci. 

INIŢIATOR 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 

A vizat pentru legalitate, 
Secretar general al comunei 

Nemeth Timea-Katalin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 

VICEPRIMAR 

Nr. 3382/19.07.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune a 
Serviciului de iluminat public Comunei Reci, judeţul Covasna, a studiului de 

fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei 
Reci, judeţul Covasna, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului 

de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin 
procedura simplificata 

Subsemnata/ul, Peter Iosif Ernie, cu functia de viceprimar, având în vedere referatul 
de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului 
de iluminat public al Comunei Reci, judeţul Covasna, a studiului de fundamentare a deciziei 

de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei Reci, judeţul Covasna, a 
Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de 
Sarcini , a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata, întocmit de domnul 
... ...... .... ............. , vă informez asupra faptului că adoptarea acestui proiect de hotărâre este 
legală şi oportună. 

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.5 l /2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului 
comunitar de iluminatul public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice 
locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de 
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de 
urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marime si de gradul de 
dezvoltare ale acestora si în raport cu infrastructura tehnicoedilitara existenta. 

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, 
stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesotii, conductoare, 
izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate 
pentru iluminatul public. 



ln conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de 
iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de 
iluminat public se realizeaza utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei 
electrice, autoritatile administratiei publice locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra 
infrastructurii sistemului de distributie a energiei elecrtice, pe toata durata existentei acesteia, 
pe baza unui contract încheiat intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul 
sistemului de distributie a energiei electrice. 

Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor 
pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si 
obligatiilor tuturor partilor implicate. 

Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure 
satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume: 
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; cresterea gradului de 
securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului 
siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a 
elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea 
evenimentelorfestive si a sarbatorilor legale sau religioase; sustinerea si stimularea dezvoltarii 
economico-sociala a localitatilor; functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, 
rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului. 

Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de 
iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca 
obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin 
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare în administrare, in cazul 
gestiunii directe. 

Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 
a) gestiune directa; 
b) gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se 

face prin hotararea consiliului local. 
Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le 

revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a 
supraveghea si a controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei 
de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de îndeplinire a 
obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si 
eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti 
conform legii; modul de administrare de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, 
dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de ilumiant public. 

Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor 
stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si în caietul de sarcini 
cadru, care au caracter minimal. 

Tntocmit, 

VICEPRIMAR 
PETER Iosif Enric 



ROMANIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 

Comisia de specialitate pe domenii de 
activităţi economico-financiare 
Nr. ~~~2din ,to9. ~~I 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de 

iluminat public Comunei Reci, judeţul Covasna, a studiului de fundamentare a deciziei de 
delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei Reci, judeţul Covasna, a 

Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public, a Caietului 
de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, a 
constatat că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate în 
referatul de aprobare al primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, şi se încadrează în prevederile Legii nr.15/2021, privind bugetul de 
stat pe anul 2021 , şi a prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Totodată sunt respectate prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51 /2006, precum şi prevederile din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Tinând cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi 
propunem adoptarea hotărârii în forma eliberată. 

I 
' V 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, 
apaţarea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. '1~~::ţ-/22 septembrie 2021 

RAPORT DE A VIZARE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune a 

Serviciului de iluminat public Comunei Reci, judeţul Covasna, a studiului de 
fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei 

Reci, judeţul Covasna, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciului 
de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin 

procedura simplificata 

Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei comisiei din data de 22 septembrie 2021, a 
analizat proiectul de hotărâre sus-menţionat, 

În urma analizării proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a constatat că, proiectul 
de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51 /2006, precum şi prevederile din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

A vând în vedere că dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului local este utilă 
şi oportună şi că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, în baza art.125 alin.(1) lit.a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de specialitate; 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

Proiectul de hotărâre în fom1a iniţiată şi propune spre dezbatere şi aprobare consiliului 
local. 

PREŞEDINTE 

M6diK~ r 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI RECI 
Nr.3383/ 19.07.202 I 

ANUNŢ 

În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, 

Primăria comunei Reci aduce la cunoştinţă publică elaborarea Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public Comunei Reci, 
judeţul Covasna, a studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de 
Iluminat al Comunei Reci,judeţul Covasna, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare 
al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin 
procedura simplificata 

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de 
hotărâre susmenţionat la secretarul comunei Reci până la data de 30 iulie 202 l. 

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta 
publica de dezbatare, toate sugestiile/ cererile/ indicatiile/ reclamatiile vor putea fi transmise in 
scris prin una din urmatoarele cai: 

Email la adresa: primariareci@gmail.com 
· Telefon: Tel./Fax. 0267373803 

La registratura Primariei, de luni panajoi, intre orele 9:00-15:00, sau prin 
corespondenta postala la adresa: PRI MARIA COMUNEI RECI, STR. PRINCIPALĂ 
NR.268, JUDETUL COVASNA 

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si 
implementate (daca va fi cazul). 

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local RECI, atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza LI 00/2016, 
prin SICAP. 

PRIMAR, 

DOMBORA Lehel-Lajos 



..), ) 

===================================================================== f 
0.1\li.ERSE 11:'1GM·lt111nwiiJU• Marţi,20iulie2021 \ 6 

- Patroane, s-a an sosul de la 
friptură. 
• Arunci scrieţi pe listă .a la 
fran~aise• şi-o să creadă că aşa 
trebuie să fie. 

La teatru: 
• Scuzaţi întrebarea, pe dum
neavoastră v-am călcat pe 
bombeu când am ieşit în pau
ză? 
. Da. 
- Mersi, înseamnă•-c"l-m-~ · 
îi)tots ),a 16cul meu. · ', 

Unul pezi 

• 

,,Fittan 
ltiJUH:Uodnfare = fn:tr-,m 

. ·. 'blestem". 

. , ~ Paulo Coelho 

So!..;ţ a S..:CJKU Cin z .:m .• l de 1cn 

2 1 s 1 6 8 3 4 g 

7 3 .'J ş i 4- '6 8 ţ 
'-"-• , 
4 8 6 3 9 1 7· s 2 

6 2 3 ' 1 5 9 1 4 

1 s 7 6 4 9 2 
., 8 

9 4 8 l 3 i 5 7 6 

5 7 1 9 8 6 ,4 2 3 

8 6 2 ~ s: 3 1 9 ~ 
3 ,9. 4 2 l 7 8 6 ~ 

ANUNŢ 

ln temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.S2/2003 privind trans
parenţa decizională în administraţia publică, republicată·, 

Primăria comunei Reci aduce la cunoştinţă publică elaborarea 
Proiectului de hotirire Privind aprobAraa delegiril prin conce
siune a Serviciului de Iluminat public al Ci:OMUJtE!1'E9;JUDEfUL 
COVASNA, a studiului de fundamenure a deâzWM .delegarea . 
a Servlcului Public de Iluminat al.COMUNEI REţll Jl,/!)EŢUL CQ
VASNA, a Regulamentului de Organizare şi fu~ilre"afienli-' 
ciulul de iluminat public. a Caietului de Sarcini, a documentaţiei 
de atribuire prin procedura slmplificati. 

Pe rsoanele interesate po t depune în scris propuneri, sugestii, 
opinii privind proiectul de hotărâre susmenţionat la secretarul co
munei Reci până la data de 30 iulie 2021. 

Din cauza situaţiei actuale generate de Pandemia COVID-19, nu 
se va organiza o şedinţă publică de dezbatere, toate sugestllle/se,e
rile/indicaţiile/reclamaţiile vor putea fi transmise în scris prin una 
din următoarele căi: 

- Email la adresa: primariareci@gmall.com 
-Telefon: Tel/ Fax. 0267373803 
- La registratura Primăriei, de luni pănă Joi, intre orele9,;()0'-J.S:00, 

sau prin corespondenţă poştală la adresa: PRIMĂRIA COMUNEIJleCI, 
STR. PRINCIPALĂ NR. 268, JUDEŢUL COVASNA 

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicărlle'l)rlmite 
vor fi centralizate, analizate şi Implementate (daca vă fi cazul). 

ANUNŢ 

MUNICIPIUL SFA'NT\J GHEORGHE 
cu sediul în stantu Gheorghe,Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, 

Jud. Covasna 

ln conformitate cu Hotărârea nr. 122/2021 a Consiliului Local, Pri
mAria Municipiului Sfantu Gheorghe organizează licitaţie publică 
pentru închirierea prin licltaţle publică de~chisă a unui teren în su
prafa~ de 4.()Q mp, proprietatea publida municipiului Sfântu Gheor
ghe, situat pe. str. Păiş Oavid, n~ 9. 

Doc(Jitlentapa.poJte fi studiată şi procurată în sediul Primăriei la 
Biroul Relaţiiµ, Putillcu!;:!nformaţli, Registratură din cadrul Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorgtie. 

Ofertele pot ii:depu5e "până la data de 05.08.2021, orele 10.00 la 
sediul Primăriei la Bitout Ref!lţil c:u Publ[cul, lnfon:naţli, Registratură 
din cadru! Primăriei Municfpiu'ltli SfanhJ-Gheorghe, iar şedinţa de 
deschidere a ofertelor va avea loc'în data de· 05.08.2021, orele 11 ,00 
la sediul-Primăriei, ln camera 38. · 

Autoritatea contractantă: Consfliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe i:u-sedi!JI in Srântu i;~eorghe, Str. l Decembrie 1918 nr. 2, 
Judeţul Covasna, Fax. 0267/31-t.243, e-mail lnfo@sepsi.ro, tel. 0267-
313323, interio~-.1 OS. 

Primar 
A,ntal Arpăd Andras 

Secretar General 
KulcsârTunde-lldik6 

ANUNŢ, 

Pf!lllil~JIIA-MqNlciP,11,!Wl~.NJU ~HEORGH.E 
cu sediul în::$.finţu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 Documentaţia în formă finală vă fi supusă aprobării Consiliului 

Local RECI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face 
prin procedură simplificată, în baza L 100/ 2016, prin SicAP. îrHronformitate.cu prevededle Legii nt. 52/2003 pdvind tr.1ns

panmţadeclzlolială tn'adn)'inlstraţia/ptl!>lică; republicată, aduce la 
cun.o'~tirifa publică inlt,iativa PD,fl!al'\llii(inuniclpiulul Sfântu Gheor· 

Al:IUnţ ln)portţnt'CotMuiviţqS'•·~l ~ . a ' • ,ghe, dl. Antai J.,pâd,-Anclr~s. referitolire la ela6otarea proiectului 
• • • > .,:;-,0."'.""i9;·,P•~ •: ·{ de hotăr~te privind. insUtulrea.Programului dţ dezvoltare locală ln 

• Daci aveţi seftlMle u,..t boli resplr~~,rmne ~ - _-· yţdţre_a.,.eallz.ăJil unui Parc.zoologic, obil!Cl!y..de agrement educa
pot fi ca~_teridke pentru COVIO:-t,t :~ ,~ ~ , 'ţi9ilaJ IA~omeniul p<otecţietnf~lult,Hn.MunkipJul Sfântu Gheor-
la ~Icul de-familie. •· " "'~·-1, ;"~~., ·.•? ~c ~ '. gbe: . 
• Daci ~ru Du!'V'ffvoastra se.119~~ ~ H2, ,:: c Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la 
• Daci aţ, fost depistat pozitiv, rezu~~1-.ţr,ans"'!ls'., · sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul 
imediat de citre laborator citre Dir~·de~nitite Publici ' Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, şi pe pagina web a in-
(DSP) teritorialii Ji astfel sunt•ţi luat.li, ~i>.SP J1 ~fi:, stituţlei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 20 iulie 
contactat de DSP pentru efectuar.e11 anch.tel'~pjdeni~~!c.,_,: 2021 . 
Dvs. nu trebuie si contactaţi DSP. ,. _,ţ· ·;ţ_ ~ ' Eventualele propuneri, sugestii, opinii expr_imate în scris, conţi-
• Daci doriţi Informaţii despre carantini sau~ ţa~· nând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnataru-
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI RECI 
Nr.3393/20.07.202 I 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 

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

decizională în administraţia publică, republicată, 

am procedat astăzi, 20 iunie 2020, la afişarea la sediul Primăriei comunei Reci, a 
anun/ului referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre Privind aprobarea delegarii prin 
concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI RECI, JUDETUL COVASNA, 
a studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al 
COMUNEI RECI, JUDETUL COVASNA, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare 
al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin 
procedura simplificata. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar, ce se depune 
la dosarul şedinţei. 

Reci, 20 iulie 2021 

Primar 
Dombora Lehel-Lajos 




