
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
PRIMAR 
Nr. 1877/11.04.2022 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea lllcheierii unui acord de parteneriat 

intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in comun a 
obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" 

Prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 a fost aprobat programul national de 
investitii "Anghel Saligny, iar prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor pub lice ~i 
administratiei nr.1330-947/2021 a fost aprobat standardul de cost aferent obiectivelor de investitii 
prevazute l art. 4 alin (1) lit.e) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 pentru aprobarea 
Programul national de investitii ,,Anghel Saligny" 

Conform art.I alin.(4) din normele metodologice, obiectivele specifice ale programului 
sunt: 

a) imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare, a calitatii mediului ~i diminuarea surselor de 
poluare la nivel local; 

b) facilitarea accesului populatiei ~i operatorilor economici la infrastructura rutiera de interes 
judetean ~i local; 

c) reducerea gradului de izolare a localitatilor 
In cadrul programului pot fi realizate obiective de investitii care se incadreaza in una din 

urmatoarele categorii de investitii: 
a) alimentari cu apa ~i statii de tratare a apei; 
b) sisteme de canalizare ~i statii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluviala ~i 

sisteme de captare a apelor pluviale; 
c) drumurile pub lice clasificate ~i incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale ~i/sau drumuri publice 
din interiorul localitatilor, precum ~i variante ocolitoare ale localitatilor; 

d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale, inclusiv pentru biciclete ~i trotinete electrice; 
e) sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bran~amentelor, precum ~i a 

racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 
Comuna Reci intentioneaza participarea la program, in parteneriat cu Comuna Ghidfalau 

~i Comuna Moac~a, cu proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele 
Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna". 

Pentru participarea in comun la Programul national de investitii "Anghel Saligny" 
beneficiari pot aplica prin asociatii de dezvoltare intercomunitara, in situatia in care aceste asociatii 
sunt infiintate. In cazul in care asociatiile de dezvoltare intercomunitara nu sunt infiintate pana la 
expirarea termenului de depunere a cererilor de finantare, unitatile administrativ teritoriale au 
posibilitatea de a incheia acorduri de parteneriat, in baza carora se obliga ca in termen de 1 an de 
la data semnarii acordurilor sa infiinteze asociatia de dezvoltare intercomunitara,in vederea 
solicitarii includerii in program a obiectivelor de investitii. 

Pentru aceste motive a fost intocmit proiectul acordului de parteneriat intre comunele 
Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, drept pentru care am initiat ~i propun spre aprobare Consiliului local 
Reci proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre comuna Reci, 
comuna Ghidfalau ~i comuna Moaqa in vederea realizarii 'in comun a obiectivului de investitie 
,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moaqa ~i Reci, judetul 
Covasna", in forma initiata de primarul comunei Reci. 

Primar DOMBO]jel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 1878/11.04.2022 

PROIECT DE HOT.A.RARE 
privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriatintre comuna Reci, comuna 

Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in comun a obiectivului de investifie 
,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moac~a ~i Reci, judeful Covasna" 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 
in ~edinta extraordinara din data de 14 aprilie 2022; 

Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Reci nr.1877/11.04.2022 privind 
aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna 
Moac~a in vederea realizarii in comun a obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de 
gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna, 

vazand raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Reci ~i avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Reci, 

in temeiul prevederilor: 
a) art. 120 alin. (1) ~i art. 121 alin. (1) ~i alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
b) art.3 ~i art.4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
c) art . .129 alin.(1 ), alin.(2) litb) ~i lite), alin.(9) lite), art.139 alin.(1) ~i alin.(3) litf), art.197, 
art.199 alin.(1) ~i alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr .57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
d) art.4 alin.(1) lite) ~i art.44 alin.(1)-(3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare 
f) Hotararea Guvemului 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 
g) art.4 alin.(1) lite) O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul national de investitii 
,,Anghel Saligny" 
h) Ordinul nr.1330-947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investitii prevazute 1 art. 4 alin (1) lite) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 
pentru aprobarea Programul national de investitii ,,Anghel Saligny" 

in conformitate cu prevederile art.89 alin.(8), art.129, alin.(2), lit"d" ~i "e", art.129 alin.(7) 
lit."n", art.129 alin.(9) lit."a", art.139 alin.(3) lit"f' ~i art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 



HOTARA~TE 

Art.l. - Se aproba incheierea unui acord de parteneriat intre Comuna Reci-lider de 
asociere-, prin Consiliul local Reci, Comuna Ghidfalliu, prin Consiliul local Ghidfalliu ~i Comuna 
Moac~a, prin Consiliul local Moaqa, pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie 
,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul 
Covasna" 

Art.2. - (1) Se aproba proiectul Acordului de parteneriat, anexa la prezenta hotarare, din 
care face parte integrantli. 

(2) Se mandateaza primarul comunei Reci pentru semnarea Acordului de 
parteneriat aprobat la alin.(1 ). 

Reci. 
Art.3. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului comunei 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Avizat pentru legalitate 
Data.H .-.9.h.:.~ti2.2.-
Sacretar general ~ comunei 

!N{L._ 



Anexa la HCL NR. 
COMUNARECI COMUNA GHIDFALAU COMUNA MOAC~A 

Nr. / ___ 2022 Nr. I 2022 ---- Nr. / ____ 2022 

ACORD DE PARTENERIAT 
pentru realizarea in comun al obiectivului de investitie 

,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele 
Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" 

Prezentul acord s-a incheiat intre: 

COMUNA RECI, prin CONSILIUL LOCAL RECI, cu sediul in localitatea Reci nr.268, 
judeµ.Il Covasna, cod de inregistrare fiscala 4404311, telefon/fax: 0267373803, email: 
primariareci@gmail.com, prin reprezentant legal DOMBORA Lehel-Lajos, primar, 

COMUNA GHIDFALAU, prin CONSILIUL LOCAL GHIDFALAU, cu sediul in localitatea· 
Ghidfalau nr.108, judeµ..il Covasna, cod de inregistrare fiscala 4201805, telefon/fax: 0267355579, 
email: comunaghidfalau@yahoo.com, prin reprezentant legal JANCS6 Emo, primar 

COMUNA MOAC~A, prin CONSILIUL LOCAL MOAC~A, cu sediul in localitatea Moac$a 
nr.354, judeµ..il Covasna, cod de inregistrare fiscala 4201740, telefon/fax: 0267355582, email: 
comunamoacsa@yahoo.com, prin reprezentant legal DESZKE Janos, primar. 

Parfi.le au convenit la semnarea prezentului Acord de parteneriat, avand in vedere urmatoarele: 
- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, 
- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de 

investitii "Anghel Saligny", 
- Ordinul nr.1330-947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 

investitii prevazute 1 art. 4 alin (1) lit.e) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programul national de investitii ,,Anghel Saligny". 

Art.1. - Scopul acordului de parteneriat 
Partile incheie prezentul Acord de parteneriat in scopul comun declarat al depunerii $i 

implementarii proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 
Moac~a ~i Reci, judeµ..il Covasna", obiectiv de investitii comun ce va fi finantat prin Programul 
national de investitii "Anghel Saligny". 

Art.2. - Obiectul incheierii Acordului de parteneriat 
Obiectul Acordului de parteneriat este stabilirea drepturilor, obligatiilor/responsabilitatilor 

partilor in realizarea in comun a obiectivului de investitii ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze 
naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judeµ..il Covasna", obiectiv de investitii comun ce va 
fi finantat prin Programul national de investitii "Anghel Saligny". 

Art.3. - Drepturile ~i obligafiile parfilor 
(1) Comuna Reci - in calitatea sa de Lider de proiect - va avea urmatoarele drepturi ~i 

obligatii: 



a) sa semneze ~i sa depuna Cererea de finantare, precum ~i sa semneze Contractul de 
finantare; 

b) sa stabileasca un grafic comun de activitati pentru parcurgerea tuturor etapelor 
procedurale de realizare a documentatiilor tehnico-economice necesare executiei obiectivului de 
investitie, precum ~i de obtinere a avizelor pentru documentatiile tehnico-economice aferente tuturor 
fazelor, aprobate/avizate, autorizate potrivit prevederilor legale; 

c) sa consulte partenerul cu regularitate ~i sa il informeze despre progresul in 
implementarea proiectului; 

d) sa beneficieze de sprijinul celuilalt partener, in parcurgerea tuturor fazelor de realizare a 
obiectivului de investitie 

e) sa deruleze toate procedurile aplicabile prevazute de lege pentru realizarea obiectivului 
de investitie din fonduri publice; 

f) sa aplice ~i sa respecte prevederile legale privind aprobarea documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivului de investitie finanta din fonduri publice, precum ~i cele privind modul 
de utilizare a sumelor alocate potrivit destinatiei stabilite; 

g) sa organizeze ~i sa deruleze procedurile de atribuire a contractelor de servicii/ lucrari in 
conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice; 

h) sa urmareasca derularea contractelor de servicii/lucrari, potrivit clauzelor ~i graficelor 
asumate, aferente executiei obiectivului; 

i) sa depuna la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei documentatia 
aferenta proiectului, in vederea decontarii lucrarilor efectuate; 

j) sa receptioneze, potrivit legii, obiectivul de investitii; 
k) sa infiinteze, alaturi de Comuna Ghidfalau ~i Comuna Moac~a, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara prevazuta de ordonanta, in termen de eel mult un an de la data semnarii prezentului 
Acord de parteneriat. 

(2) Comuna Ghidfalau - in calitatea sa de partener - va avea urmatoarele drepturi ~i 
obligatii: 

a) sa asigure suportul necesar in vederea indeplinirii obiectivelor ~i indicatorilor asumati 
prin cererea/contractul de finantare; 

b) sa fie consultat de catre liderul de proiect ~i sa fie informat despre progresul in 
implementarea proiectului; 

c) sa fumizeze liderului de proiect, la termen, orice informatii sau documente privind 
implementarea proiectului; 

d) sa participe, prin reprezentantii desemnati, la receptionarea obiectivului de investitii; 
e) sa infiinteze, alaturi de Comuna Moac~a ~i Comuna Reci, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara prevazuta de ordonanta, in termen de eel mult un an de la data semnarii prezentului 
Acord de parteneriat. 

(3) Comuna Moacsa- 'in calitatea sa de partener -va avea urmatoarele drepturi !;,i obligatii: 
f) sa asigure suportul necesar in vederea indeplinirii obiectivelor ~i indicatorilor asumati 

prin cererea/contractul de finantare; 
g) sa fie consultat de catre liderul de proiect ~i sa fie informat despre progresul in 

implementarea proiectului; 
h) sa fumizeze liderului de proiect, la termen, orice informatii sau documente privind 

implementarea proiectului; 
i) sa participe, prin reprezentantii desemnati, la receptionarea obiectivului de investitii; 
j) sa infiinteze, alaturi de Comuna Ghidfalau ~i Comuna Reci, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara prevazuta de ordonanta, in termen de eel mult un an de la data semnarii prezentului 
Acord de parteneriat. 

Art.4. - Durata acordului de parteneriat 
Prezentul acord de parteneriat intra in vigoare la data semnarii lui, dupa aprobarea acestuia prin 

hotarari ale consiliilor locale ~i inceteaza la data constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
in conformitate cu prevederile art.89 alin.(1) ~i (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 



Art.5. - Dispozifii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din acordul de parteneriat sau in legatura cu el, pe 

care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 
(2) Pe durata acordului de parteneriat partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra 

modificarii anumitor clauze, prin act aditional. 

Intocmit in numar de 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare partener ~i unul 
pentru cererea de finantare. 

COMUNARECI 

prin DOMBORA Lehel-Lajos, 

Primar 

COMUNA GHIDF ALAU 

prin JANCS6 Erno, 

Primar 

COMUNA MOAC~A 

prin DESZKE Janos, 

Primar 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
PRIMARIA COMUNEI RECI 
SECRET AR GENERAL 
Nr.1879/14.04.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat 

intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in comun a 
obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moaqa ~i Reci, judetul Covasna" 

Secretarul general al comunei Reci, 
analizand referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui 

acord de parteneriat intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moaqa in vederea realizarii 
in comun a obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele 
Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna". 

avand in vedere, ca participarea in comun a doua sau mai multe unitati administrativ
teritoriala la Programul national de invetitii "Anghel Saligny" este conditionata de incheierea 
unuui acord de parteneriat, urmand ca intr-un termen de 1 an sa se infiinteze o asociatie de 
dezvoltare intercomunitara, iar adoptarea hotararii este oportuna, 

in conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) ~i (10) din Ordonanta de urgenµ a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i 
cu prevederile art.36 alin.(10) din Regulamentul de organizare ~i functionare al Consiliului local 
Reci, aprobat prin Hotararea Consiliului local Reci nr.64/2020, cu completarile ulterioare apreciez, 
ca proiectul de hotarare respecta prevederile legale ~i propun Consiliului local al comunei Reci 
adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre 
comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moaqa in vederea realizarii in comun a obiectivului 
de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, 
judetul Covasna", in forma initiata de primarul comunei Reci. 

Secretar general al comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

~tL-



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finante, agricultura, gospodarire comunala, protecJia 
mediului, comer/ ~i turism 
Nr. , ~ I / b ~-0~ . :klR~ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat 

intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in comun a 
obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" 

A vand in vedere necesitatea ~i oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare, aceasta fiind 
o conditie a participarii comunei Reci, in parteneriat cu Comuna Ghidfalau ~i Comuna Moac~a, la 
Programul national de investitii "Anghel Saligny" aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvemului 
nr.95/2021, 

in temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv a 
prevederilor art.25 alin.(1) lit.b), art.36 alin.(8) lit.c) din Regulamentul de organizare ~i functionare 
al consiliului local, aprobat prin Hotararea Consiliului local Reci nr.64/2020, 

Comisia pentru activitatea programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism din cadrul Consiliului local 
al comunei Reci adopta urmatorul 

AVIZ: 

Art.l. - Se avizeaza favorabil Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord 
de parteneriat intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in 
comun a obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele 
Ghidfalau, Moaqa ~i Reci, judetul Covasna", fara amendamente. 

Art.2. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul 
recomandat, secretarului general al comunei Reci. 

Pre~edinte, 
Csosz Alpar s~re~ Sza7/ 

I 



~ 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEIRECI 
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.193~! Alt.oh . '-.O~:l. 

RAPORT DE A VIZARE 
Asupra proiectului de hotiirare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat 

intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in comun a 
obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 14.04.2022, 

analizand proiectul de hotii.rare, privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat 

intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in comun a 

obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moac~a ~i Reci, 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 hotiirare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din 

domeniu, in baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenµ a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, comisia de specialitate, respectiv a prevederilor art.25 alin.(1) lit.b), 

art.36 alin.(8) lit.c) din Regulamentul de organizare ~i functionare al consiliului local, aprobat prin 

Hotiirarea Consiliului local Reci nr.64/2020, 

A VIZEAZA FAVORABIL 

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

PRE~EDINTE 

Modi K6rth SAnw 


