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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
PRIMAR 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea unui studio, precum ~i acordarea unui mandat 

special reprezentantului comunei Reci in Adunarea Generali a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV" 

Prin adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" nr. 15/17.01.2022, 
'inregistrata la Registratura generala a Primariei comunei Reci sub nr. 313/21.01.2022 s-a 
solicitat aprobarea Studiului tehnico-economic pentru elaborarea ~i aprobarea unui mecanism de 
tarifare pentru perioada aprilie 2022 - mai 2027, precum ~i acordarea unui mandat special 
reprezentantului judetului Covasna in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV" pentru aprobarea Mecanismului de tarifare care se va aplica de 
operatorul regional Gospodarie Comunala S.A., Sfantu Gheorghe in perioada aprilie 2022-mai 
2027 ~i aprobarea incheierii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" a 
Actului aditional nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apa ~i canalizare nr. 23/04.11.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV" ~i Gospodarie Comunala S.A., Sfantu Gheorghe. 

A~a cum se precizeaza in adresa operatorului regional Gospodarie Comunala S.A., Srantu 
Gheorghe nr. 476/17.01.2022, in cursul anului 2008 s-a demarat procesul de regionalizare a 
serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare/epurare in judetul Covasna, prin infiintarea 
operatorului regional Gospodarie Comunala S.A. ~i a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV". 

In anul 2009 a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa ~i de canalizare intre operatorul regional ~i Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV". In prima etapa (2009 - 2012) operatorul regional ~i-a inceput 
~ctivitatea in municipiile Srantu Gheorghe ~i Targu Secuiesc, respectiv in ora~ele Covasna ~i 
Intorsura Buzaului. 

Incepand din 2012 aria de operare s-a marit cu 'inca 13 unitati administrariv-teritoriale, aria 
de operare extinzandu-se in fiecare an. 

Majoritatea sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare menajerii preluate in operare 
de catre Gospodarie Comunala S.A., Sfantu Gheorghe, prezinta urmatoarele deficiente: 

3. In mediul urban 
- un procent semnificativ din conducte, cladiri, statii de pompare, rezervoare au durata de 

amortizare de mult expirata, foarte multe dintre ele nu se mai pot mentine 'in functiune cu o 
simpla reparatie, necesitand inlocuire (se refera 'in special la conductele cu o vechime mai mare 
de 35 de ani, pompele ~i alte echipamente din dotarea statiilor de pompare, tratare ~i epurare cu o 
vechime de peste 10 ani). 

- multe dintre statiile de pompare sunt energofage, nefiind prevazute cu convertizor de 
frecventa ~i sistem SCADA. 



4. In mediul rural 
Cu toate ca majoritatea sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare menajera sunt 

relativ noi (fiind construite in ultimii 15 ani), acestea nu pot fi exploatate fara investitii 
suplimentare, din urmatoarele cauze: 

- la proiectarea lor s-a ales o tehnologie neadecvata ( de ex. la statiile de epurare Bodoc ~i 
Sita Buzaului); 

- pompele cu care sunt prevazute statiile de pompare sunt de calitate proasta, nefiabile, sau 
sunt subdimensionate; 

- la construirea retelelor de apa s-au utilizat materiale de proasta calitate sau cu clasa de 
presiune neadecvata; 

- la pozarea conductelor nu s-a respectat adancimea de inghet, astfel producandu-se avarii 
semnificative in perioada de iama; 

- puturile din care se alimenteaza sistemul de alimentare cu apa sunt colmatate ~i nu mai 
pot asigura debitul de apa necesar pentru localitatile pe care le deservesc (de ex. la sistemul de 
alimentare cu apa a comunei Catalina). 

Incepand din 2012, Gospodaria Comunala S.A. Sfantu Gheorghe a implementat 2 mari 
proiecte de investitii, finantate prin programele POS Mediu ~i POIM. Aceste investitii au avut 
menirea pe de o parte sa asigure conformarea Statului Roman la Directivele Europene in 
domeniul apa ~i apa uzata, pe de alta parte sa se inlocuiasca unele parti/echipamente din 
componenta sistemelor de apa ~i apa uzata foarte degradate ~i uzate tehnologic. Aceste investitii 
au rezolvat doar partial reabilitarea ~i modemizarea sistemelor de alimentare cu apa ~i de apa 
uzata din aria de operare - s-a reu~it modemizarea statiilor de epurare din zona urbana ~i doar in 
mica parte reabilitarea statiilor de tratare a apei. Chiar ~i in cazul statiilor de epurare noi, utilajele 
~i echipamentele au o vechime de peste 6-7 ani (atingand durata medie de viata) o parte dintre 
ele necesitand inlocuiri (senzori, pompe, etc.) 

Conform celor descrise, atat in mediul urban, cat ~i in mediul rural, sunt necesare in 
urmatorii 5 ani investitii serioase pentru mentionarea in functiune a sistemelor de apa ~i apa 
uzata. Valoarea investitiilor anuale efectuate de operatorul regional prin inlocuirea retelelor de 
apa ~i canalizare menajera, prin inlocuirea sau modemizarea echipamentelor, prin realizarea de 
noi puturi, trebuie sa atinga minim 3,5 milioane de lei - aceasta. suma se refera la investitiile care 
nu sunt incluse in noul proiect regional aflat in curs de pregatire prin Programul Operational de 
Infrastructura Mare (POIM). Ace~ti bani in prezent nu sunt Ia dispozitia operatorului, deoarece in 
tarifele actuale nu este inclus nici-un procent pentru dezvoltare/investitii. 

Investitiile pe termen mediu se pot efectua doar daca este elaborata ~i aprobata de catre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" un mecanism de tarifare adecvat pentru 
urmatorii 5 ani. 

Astfel cum este stipulat la art. 36 din Conditiile generale ale Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i canalizare nr. 23/04.11.2009, incheiat intre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" ~i Gospodarie Comunala S.A., Sfantu 
Gheorghe, tarifele practicate pentru serviciile de apa ~i de canalizare trebuie sa se bazeze pe 
principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatilor: 

- costurilor de operare; 
- costurilor de intretinere ~i reparatii; 
- costurilor financiare; 
- redeventa; 
- plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzand principalul, dobanzile 
~i comisioanele aferente; 
- impozite ~i taxe; 
- realizarea de investitii; 
- alte costuri ( asigurari, garantii, etc). 
Preturile ~i tarifele trebuie sa includa o cota de profit de minim 5%, care va fi folosit 

integral pentru dezvoltare. 



A vand in vedere ca verificarea ~i aprobarea noului proiect major de extindere a sistemelor 
de alimentare cu apa ~i de apa uzata in judeµd Covasna are o data incerta, procesul de verificare 
~i aprobare la unele proiecte similare a durat mai mult de 2 ani, operatorul regional a elaborat ~i 
propune spre aprobare un mecanism de tarifare cu scenariul ,;fiira proiect", in baza unui studiu 
tehnico-economic pentru elaborarea ~i aprobarea unui mecanism de tarifare pentru perioada 
aprilie 2022 - mai 2027, care este rezultatul unei analize financiare. 

in momentul in care se semneaza contractul de finanµ,re pentru noul proiect major, se va 
supune spre aprobare o noua strategie de tarifare pentru scenariul ,,cu proiect". 

La elaborarea mecanismului de tarifare pentru perioada aprilie 2022 - mai 2027 s-a tinut 
cont ~i de cre~terile multiple la pretul de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale ~i a 
combustibililor din ultima jumatate a anului 2021. 

incepand din ianuarie 2022 operatorul va plati energia electrica la un pret mai mare cu 
peste 300% fata de pretul din decembrie 2021. Aceste cre~teri vor provoca o scumpire in lant 
incepand din ianuarie 2022 la toate serviciile ~i produsele contractate de operator pentru operarea 
~i mentenanta sistemelor din aria de operare. Astfel, in anul 2022 se poate constata o cre~tere 
abrupta a tarifului la serviciile de canalizare/epurare ~i la pretul apei potabile fumizate, cre~tere 
cauzata in principal de cre~terea excesiva a pretului la energie electrica. in cursul anului 2021 
cheltuielile la energia electrica s-au ridicat la 14% din cifra de afaceri a operatorului, din ianuarie 
2022 aceste cheltuieli vor depa~i 40% din cifra de afaceri. 

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre adoptare hotararea privind aprobarea unui 
studiu, precum ~i acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Reci in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV". 

PRIMAR, 
DOMBORA Lehel-Lajos 

lo~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 
N r.322/25.01.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea unui studio, precum ~i acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Reci in Adunarea Generali a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV" 

Consiliul local al comunei Reci, 
intrunit in ~edinta sa ordinara din data de _____ 2022, 
analizand Referatul de aprobare al Primarului comunei Reci Covasna privind aprobarea 

unui studiu, precum ~i acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Reci in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV"; 

vazand Raportul de specialitate 323/25.01.2022 al Secretarului general al comueni Reci, 
precum ~i avizele comisiilor de specialitate, intocmite in acest sens, 

avand in vedere: 
- art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 36 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa ~i de 

canalizare, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 5 alin. (1) lit. g) ~i alin. (2) lit. i) ~i j), respectiv art. 16 alin. (3) lit. c ), coroborat cu art. 

21 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV"; 
- art. 36 din Conditiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apa ~i canalizare nr. 23/04.11.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV" ~i Gospodarie Comunala S.A., precum ~i actele aditionale 
aferente; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr.7/28.03.2013 privind aderarea comunei 
Reci la Asociatia de dezvoltare intercomunitara "AQUACOV"; 

luand in considerare Dispozitia Pre~edintelui Consiliului Judetean Covasna nr. 265/2019 
privind delegarea calitatii de reprezentant de drept al Judetului Covasna in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV", 

tinand cont de adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" nr. 
15/17.01.2022, inregistrata la Registratura generala a Primariei comunei Reci sub nr. 
313/21.01.2022, 

fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, 

in temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d ~i alin. (7) lit. n, art. 139 alin (3) ~i art. 196 
alin (1) lit. a din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 



HOTARA.!;ffE: 

Art. 1. Se aproba Studiul tehnico-economic pentru elaborarea ~i aprobarea unui mecanism 
de tarifare pentru perioada aprilie 2022 - mai 2027, realizat de operatorul regional Gospodarie 
Comunala S.A., Sfantu Gheorghe, ~i inaintat prin adresa Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV" nr. 15/17.01.2022,, inregistrata la Registratura generala a 
Primariei comunei Reci sub nr. 313/21.01.2022, prevazut in anexa nr. 1. 

Art. 2. Se acorda mandat special Primarului comunei Reci dl. Dombora Lehel-Lajos, 
reprezentantul comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Jntercomunitara 
"AQUACOV" sa voteze in numele ~i pe seama comunei Reci pentru cele comunicate prin adresa 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" nr. 15/17.01.2022, inregistrata la 
Registratura generala a Primariei comunei Reci sub nr. 313/21.01.2022, ~i anume: 

a) aprobarea Mecanismului de tarifare care se va aplica de operatorul regional Gospodarie 
Comunala S.A., Sfantu Gheorghe in perioada aprilie 2022-mai 2027, prevazut in anexa nr. 2; 

b) aprobarea incheierii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" a 
Actului aditional nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apa ~i canalizare nr. 23/04.11.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV" ~i Gospodarie Comunala S.A., Sfantu Gheorghe, in forma prevazuta in anexa nr. 
3. 

Art. 3. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare 
Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

Primarul comunei Reci, dl. Dombora Lehel-Lajos, in calitate de reprezentant al comunei Reci in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV". 

Initiator, 
Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 

tJ 
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ROMA.NIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
SECRETAR 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea unui studio, precum ~i acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV" 

Prin adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" nr. 15/17.01.2022, 
inregistrata la Registratura generala a Primariei comunei Reci sub nr. 313/21.01.2022 s-a 
solicitat aprobarea Studiului tehnico-economic pentru elaborarea ~i aprobarea unui mecanism de 
tarifare pentru perioada aprilie 2022 - mai 2027, precum ~i acordarea unui mandat special 
reprezentantului comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV" pentru aprobarea Mecanismului de tarifare care se va aplica de operatorul 
regional Gospodarie Comunala S.A., Sfantu Gheorghe in perioada aprilie 2022-mai 2027 ~i 
aprobarea incheierii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" a Actului 
aditional nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i 
canalizare nr. 23/04.11.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV" ~i Gospodarie Comunala S.A., Sfantu Gheorghe. 

A~a cum se precizeaza in adresa operatorului regional Gospodarie Comunala S.A., Sfantu 
Gheorghe nr. 476/17.01.2022, in cursul anului 2008 s-a demarat procesul de regionalizare a 
serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare/epurare in judetul Covasna, prin infiintarea 
operatorului regional Gospodarie Comunala S.A. ~i a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV". 

In anul 2009 a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa ~i de canalizare intre operatorul regional ~i Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV". In prima etapa (2009 - 2012) operatorul regional ~i-a inceput 
~ctivitatea in municipiile Sfantu Gheorghe ~i Targu Secuiesc, respectiv in ora~ele Covasna ~i 
Intorsura Buzaului. 

Incepand din 2012 aria de operare s-a marit cu inca 13 unitati administrativ-teritoriale, aria 
de operare extinzandu-se in fiecare an. 

Majoritatea sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare menajera preluate in operare 
de catre <Jospodarie Comunala S.A., Sfantu Gheorghe, prezinta urmatoarele deficiente: 

1. In mediul urban 
- un procent semnificativ din conducte, cladiri, statii de pompare, rezervoare au durata de 

amortizare de mult expirata, foarte multe dintre ele nu se mai pot mentine in functiune cu o 
simpla reparatie, necesitand inlocuire (se refera in special la conductele cu o vechime mai mare 
de 35 de ani, pompele ~i alte echipamente din dotarea statiilor de pompare, tratare ~i epurare cu o 
vechime de peste 10 ani). 



- multe dintre statiile de pompare sunt energofage, nefiind prevazute cu convertizor de 
frecventa ~i sistem SCADA. 

2. in mediul rural 
Cu toate ca majoritatea sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare menajera sunt 

relativ noi (fiind construite in ultimii 15 ani), acestea nu pot fi exploatate fara investitii 
suplimentare, din unnatoarele cauze: 

- la proiectarea lor s-a ales o tehnologie neadecvata ( de ex. la statiile de epurare Bodoc ~i 
Sita Buzaului); 

- pompele cu care sunt prevazute statiile de pompare sunt de calitate proasta, nefiabile, sau 
sunt subdimensionate; 

- la construirea retelelor de apa s-au utilizat materiale de proasta calitate sau cu clasa de 
presiune neadecvata; 

- la pozarea conductelor nu s-a respectat adancimea de inghet, astfel producandu-se avarii 
semnificative in perioada de iama; 

- puturile din care se alimenteaza sistemul de alimentare cu apa sunt colmatate ~i nu mai 
pot asigura debitul de apa necesar pentru localitatile pe care le deservesc ( de ex. la sistemul de 
alimentare cu apa a comunei Catalina). 

incepand din 2012, Gospodaria Comunala S.A. Sfantu Gheorghe a implementat 2 mari 
proiecte de investitii, finantate prin programele POS Mediu ~i POIM. Aceste investitii au avut 
menirea pe de o parte sa asigure confonnarea Statului Roman la Directivele Europene in 
domeniul apa ~i apa uzata, pe de alta parte sa se inlocuiasca unele paqi/echipamente din 
componenta sistemelor de apa ~i apa uzata foarte degradate ~i uzate tehnologic. Aceste investitii 
au rezolvat doar partial reabilitarea ~i modemizarea sistemelor de alimentare cu apa ~i de apa 
uzata din aria de operare - s-a reu~it modemizarea statiilor de epurare din zona urbana ~i doar in 
mica parte reabilitarea statiilor de tratare a apei. Chiar ~i in cazul statiilor de epurare noi, utilajele 
~i echipamentele au o vechime de peste 6-7 ani (atingand durata medie de viata) o parte dintre 
ele necesitand inlocuiri (senzori, pompe, etc.) 

Confonn celor descrise, atat 'in mediul urban, cat ~i in mediul rural, sunt necesare in 
unnatorii 5 ani investitii serioase pentru mentionarea in functiune a sistemelor de apa ~i apa 
uzata. Valoarea investitiilor anuale efectuate de operatorul regional prin inlocuirea retelelor de 
apa ~i canalizare menajera, prin inlocuirea sau modemizarea echipamentelor, prin realizarea de 
noi puturi, trebuie sa atinga minim 3,5 milioane de lei - aceasta suma se refera la investitiile care 
nu sunt incluse in noul proiect regional aflat in curs de pregatire prin Programul Operational de 
Infrastructura Mare (POIM). Ace~ti bani in prezent nu sunt la dispozitia operatorului, deoarece in 
tarifele actuale nu este inclus nici-un procent pentru dezvoltare/investitii. 

Investitiile pe tennen mediu se pot efectua doar daca este elaborata ~i aprobata de catre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarii "AQUACOV" un mecanism de tarifare adecvat pentru 
unniitorii 5 ani. 

Astfel cum este stipulat la art. 36 din Conditiile generale ale Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apii ~i canalizare nr. 23/04.11.2009, incheiat intre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" ~i Gospodiirie Comunala S.A., Sfantu 
Gheorghe, tarifele practicate pentru serviciile de apa ~i de canalizare trebuie sii se bazeze pe 
principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatilor: 

costurilor de operare; 
costurilor de intretinere ~i reparatii; 
costurilor financiare; 
redeventa; 

plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzand principalul, dobanzile ~i 
comisioanele aferente; 

impozite ~i taxe; 
realizarea de investitii; 
alte costuri ( asigurari, garantii, etc). 



Preturile ~i tarifele trebuie sa includa o cota de profit de minim 5%, care va fi folosit 
integral pentru dezvoltare. 

A vand in vedere ca verificarea ~i aprobarea noului proiect major de extindere a sistemelor 
de alimentare cu apa ~i de apa uzata in judetul Covasna are o data incerta, procesul de verificare 
~i aprobare la unele proiecte similare a durat mai mult de 2 ani, operatorul regional a elaborat ~i 
propune spre aprobare un mecanism de tarifare cu scenariul ,Jara proiect", in baza unui studiu 
tehnico-economic pentru elaborarea ~i aprobarea unui mecanism de tarifare pentru perioada 
aprilie 2022 - mai 2027, care este rezultatul unei analize financiare. 

in momentul in care se semneaza contractul de finantare pentru noul proiect major, se va 
supune spre aprobare o noua strategie de tarifare pentru scenariul ,,cu proiect". 

La elaborarea mecanismului de tarifare pentru perioada aprilie 2022 - mai 2027 s-a tinut 
cont ~i de cre~terile multiple la pretul de fumizare a energiei electrice, a gazelor naturale ~i a 
combustibililor din ultima jumatate a anului 2021. 

incepand din ianuarie 2022 operatorul va plati energia electrica la un pret mai mare cu 
peste 300% fata de pretul din decembrie 2021. Aceste cre~teri vor provoca o scumpire in lant 
incepand din ianuarie 2022 la toate serviciile ~i produsele contractate de operator pentru operarea 
~i mentenanta sistemelor din aria de operare. Astfel, in anul 2022 se poate constata o cre~tere 
abrupta a tarifului la serviciile de canalizare/epurare ~i la pretul apei potabile fumizate, cre~tere 
cauzata in principal de cre~terea excesiva a pretului la energie electrica. in cursul anului 2021 
cheltuielile la energia electrica s-au ridicat la 14% din cifra de afaceri a operatorului, din ianuarie 
2022 aceste cheltuieli vor depa~i 40% din cifra de afaceri. 

A vand in vedere cele de mai sus, propun spre adoptare hotararea privind aprobarea unui 
studiu, precum ~i acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Reci in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV". 

Secretarul general al comunei, 
NEMETH Timea-Katalin 
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Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea unui studiu, precum ~i acordarea 

unui mandat special reprezentantului comunei Reci m Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat a 
constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza m 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 m forma 
eliberata. 

Pre~edinte, 
Csosz Alpar 
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Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea unui studiu, precum ~i acordarea unui mandat 

special reprezentantului comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV" 

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

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, ceie 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, comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare, ~i 
propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre~edinte, 
M6di-K6r0h w Secretar, 

Borbatb Jeno 


