
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR. 1033/09.03.2020 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 9 martie 2020 orele 9,00 cu ocazia SEDINTEI 
,,EXTRAORDINARE" a Consiliului local comuna Reci. 

Sunt prezenti 8 consilieri, lipse~te dl. consilier Csosz Alpar, dl. consilier Modi
Koreh Sandor, dl. consilier Borbath Jeno .. 

Pre~edinte de ~edinta in luna ianuarie este dl. Peter Iosif-Enric. 

Consilierii au fost convocati in ~edinta EXTRAORDINARA prin Dispozitia 
primarului nr. 44/2020 care a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are la sediul 
propriu al Primariei. 

Domnul Primar prezinta ORDINEA DE ZI a ~edintei a~a cum a fost propusa prin 
Dispozitia nr. 44/2020, dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual ~i 
anuntul de participare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a 
proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de 
cult din bugetul Comunei Recipe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005 

Se supune la vot ordinea de zi. 
Se voteaza in unanimitate - 8 voturi pentru 

Se trece la discutarea puctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea Programului anual ~i anuntul de participare privind finantarea nerambursabila 
din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul financiar acordat 
unitatilor de cult din bugetul Comunei Recipe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale,culte 
invatamant,sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala,protectie copii,tineret ~i 
sport - aviz favorabil 
Secretar general al comunei - aviz favorabil. 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: 
Art. I - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 
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Dupa care se adopta : 

HOT ARA.REA NR.15/2020 
privind aprobarea Programului annal ~i anuntul de participare privind 

finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitafilor 
sportive, sprijinul financiar acordat unitafilor de cult din bugetul Comunei Reci pe 

anul 2020, conform Legii nr. 350/2005 

Ne fiind alte discutii, ~edinta se termina la ora 9,30 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
PETER IOSIF-ENRIC 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH TIMEA-KA TALIN 
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