
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 1572/28.03.2022 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru 
obiectivul de investitie ,,Dezvoltarea in!rastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moac~a ~i Reci, judetul Covasna"-,,Infiintarea retelei de distributie de gaze naturale ~i 
bran~amente in UAT Reci, satele Reci, Bita ~i Aninoasa, judetul Covasna" 

Necesitatea ~i oportunitatea acestei investitii deriva din faptul ca, comuna Reci se afla in plina 
extindere urbanistica ~i dezvoltare socio-economica. Pentru sustinerea tendintei de dezvoltare este 
necesara infiintarea retelei de distributie de gaze naturale in UAT Reci. 

Conform prevederilor art.I din Hotararea Guvemului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, documentajiile necesare investifiilor 
se elaboreaza, pe etape, astfel: 

a) fn etapa J:(i) not a conceptuala;(ii) tema de proiectare; 
b) fn etapa a 11-a:(i) studiul de prefezabilitate, dupa caz;(ii) studiul de fezabilitate sau 

documentaJia de avizare a lucrarilor de intervenfii, dupa caz; 
c) fn etapa a 111-a:(i) proiect pentru autorizarea/desfiinJarea executarii lucrarilor; 
d) fn etapa a IV-a:(i) proiectul tehnic de execujie. 
A vand in vedere cele de mai sus, in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun spre dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare privind 
aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Dezvoltarea 
infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" -,,Infiintarea 
retelei de distributie de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele Reci, Bita ~i Aninoasa, judetul 
Covasna" 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 
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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.1573/28.03.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investifie 

,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul 
Covasna"-,,lnfiinfarea retelei de distributie de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele 

Reci, Bita ~i Aninoasa, judetul Covasna" 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, in ~edinta extraordinara; 
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1572/28.03.2022 al primarului comunei Reci; 
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 1574/28.03.2022 al Compartimentului financiar

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci; 
A vand in vedere A vizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

comunei Reci; 
In conformitate cu prevederile: 
- H.C.L. nr. 16/2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Recipe anul 2022; 
- art. 1 alin. (2) lit. a, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice,cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 23 alin. (2) lit. f, art. 41-48 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 1 alin. (2) f/\ 1, art. 6, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 24 alin. (1), art. 45-47 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d ~i alin. (7) lit. n din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) lit. a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

HOTA.RA.~TE 
Art. 1. - Se aproba Nota conceptuala pentru obiectivul de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii 

de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moaqa ~i Reci, judetul Covasna" - ,,Infiintarea retelei de 
distributie de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele Reci, Bita ~i Aninoasa, judetul 
Covasna", conform anexei nr. I care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. - Se aproba Terna de proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii 
de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" -,,Infiintarea retelei de 
distributie de gaze naturale ~i bran~amente in UATReci, satele Reci, Bita ~i Aninoasa,judetul Covasna", 
conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. - Se imputemice~te primarul comunei Reci sa semneze qocumentele necesare realizarii 
obiectivului propus in prezenta hotarare. 

Art. 4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Reci 
~i Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Reci. 

Initiator, 
Primar 

DOMB01:hel-Lajos 
Avizat pentru lega!itate 
Data .. l.&: .. 0 .. :::> .. --.2 .. o2--cL 
Secreter gsmersl a! c:omunei 
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ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
Nr.1574/28.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investifie 
,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judeful 

Covasna"-,,lnfiinfarea refelei de distribufie de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele 
Reci, Bita ~i Aninoasa, judeful Covasna" 

Analizand referatul de aprobare impreuna cu proiectul de hotarare, initiat de di. primar privind 
aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Dezvoltarea 
infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" -,,Infiintarea 
retelei de distributie de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele Reci, Bita ~i Aninoasa, judetul 
Covasna" 
am constatat ca sunt indeplinite cerintele legale ~i ca au fost respectate reglementarile in vigoare. 

Conform prevederilor art.I din Hotararea Guvemului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, documentajiile necesare investifiilor 
se elaboreazii, pe etape, astfel: 

a) in etapa J:(i) nota conceptualii;(ii) tema de proiectare; 
b) in etapa a 11-a:(i) studiul de prefezabilitate, dupii caz;(ii) studiul de fezabilitate sau 

documentajia de avizare a lucriirilor de intervenJii, dupii caz; 
c) in etapa a 111-a:(i) proiect pentru autorizarea/desfiinJarea executiirii lucriirilor; 
d) in etapa a IV-a:(i) proiectul tehnic de execujie. 
in conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de 
investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum ~i ale 
celor finantate din 'imprumuturi inteme ~i exteme, contractate direct sau garantate de autoritatile 
administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative. 

A vand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, sustin adoptarea proiectului de hotarare privind 
aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Dezvoltarea 
infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moaqa ~i Reci, judetul Covasna" -,,lnfiintarea 
retelei de distributie de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele Reci, Bita ~i Aninoasa, judetul 
Covasna", in forma conceputa de initiator. 

CONSILIER 
PAP REKA-KATALIN 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finar,Je, agricultura, gospodarire comunala, protecJia 
mediului, comerJ si turism 
Nr. M~58 ; !,o.o~.~~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in 
comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" -,,Infiintarea retelei de distributie 

de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele Reci, Bita ~i Aninoasa, judetul 
Covasna" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a 
constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
expunerea de motive. 

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

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare §i 
propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 

\ 

Secretar, 
Szabo Emo 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 
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. tf,5~ / ~.o~. ~z 

RAPORT DE A VIZARE 
privind aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitie 
,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moacsa si Reci, judeµil 

Covasna"-,,Infiintarea retelei de distributie de gaze naturale ~i bran~amente in DAT Reci, satele Reci, 
Bita ~i Aninoasa, judeµil Covasna" 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 6 aprilie 2021, a analizat proiectul 
de hotarare, privind aprobarea Notei conceptuale ~i a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitie 
,,pezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judeµil Covasna" -
,,Infiintarea retelei de distributie de gaze naturale ~i bran~amente in UAT Reci, satele Reci, Bita ~i 
Aninoasa, judetul Covasna" 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legate din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legate din domeniu, 'in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRE~EDINTE 

Modi K6teh Z? 


