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ANUNT 

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aducem la cunostinta publica urmatoarele PROIECTE DE HOT ARA.RE: 

- Aprobarea Regulamentului de Organizare $i FuncJionare al Consiliului Local al 
comunei Reci 

- Stabilirea impozitelor $i taxelor locale pe anul 2021; 
- Organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Recipe anul 2021; 
- Planului de acJiuni $i de lucriiri de interes local pentru repartizarea orelor de muncii 

pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Recipe anul 2021; 
- Aprobarea Planului de gospodiirire a comunei Reci 

Anexam prezentului anunt: 
Proiect de hotiiriire, privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i FuncJionare al 

Consiliului Local al comunei Reci, inregistrat la nr. 4649/29. 10.2020 
Proiect de hotiiriire, privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2021, 

inregistrat la nr. 4651/29.10.2020; 

Proiect de hotiiriire privind aprobarea organiziirii pazei comunale pe teritoriul 

administrativ al comunei Recipe anul 2021, inregistrat la nr. 4655/29.10.2020; 

Proiect de hotiiriire privind aprobarea Planului de acJiuni $i de lucriiri de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncii pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci pe 
anul 2021, inregistrat la nr. 4658/29.10.2020; 

Proiect de hotiiriire privind aprobarea Planului de gospodiirire al comunei Reci inregistrat 
la nr. 4661/29.10.20220. 

Referatele de aprobare a primarului la proiectele de hotarare au fost inregistrate sub nr. 4648, 
4650, 4654, 4657, 4660 din 29.10.2020; 

Proiectele de hotanlre vor fi supuse spre analiza, dezbatere ~i aprobare in ~edinta ordinara al 
consiliului local din luna decembrie 2020. 

Persoanele interesate pot inainta sugestii , opinii ~i propuneri cu valoare de recomandare la 
secretarul general al comunei, pana la data de 13 noiembrie 2020, prin telefon/fax : -
0267373803, prin po~ta la adresa: Primaria Reci, comuna Reci, str.Principala nr.268 , judetul 
Covasna, prin e-mail la adresa: primariareci@gmail.com sau personal la registratura primariei. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 
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