
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR.4 796/06.11.2020 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 6 NOIEMBRIE 2020 orele 12,00 cu ocazrn SEDINTEI 
,,EXTRAORDINARE" a Consiliului local comuna Reci. 

Sunt prezenti 10 consilieri din 10. 
A fost invitat la ~edinta dl. Todor Istvan- membru supleant din partea UDMR. 

Consilierii au fost convocati In ~edinta EXTRORDINARA prin Dispozitia 
primarului nr.108/2020 care a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are la sediul 
propriu al Primariei. 

Dornnul Primar prezinta ORDINEA DE ZI a ~edintei a~a cum a fost propusa prin 
Dispozitia nr108/2020, dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotan1re privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al 
comunei Reci. 

2. Depunerea juramantului, de catre dl. Todor Istvan - UDMR, mandat validat prin 
Incheierea din data de 29 octombrie 2020, respectiv din data de 29 octombrie 2020 a 
Judecatoriei Sfantu Gheorghe In Dosarul civil nr. 4098/305/2020. 

3. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Reci. 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Reci. 

Se supune la vot ordinea de zi 
Se voteaza In unanimitate - 10 voturi pentru 

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al comunei Reci. 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Secretar general al comunei - aviz favorabil. 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: 
Art.1 - 10 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 10 voturi "pentru" - unanimitate 

In ansamblu 10 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOT ARA.REA NR.54/2020 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al comunei Reci 
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi: Depunerea juramantului, de 
catre dl. Todor Istvan - UDMR, mandat validat prin Incheierea din data de 29 octombrie 
2020, respectiv din data de 29 octombrie 2020 a Judecatoriei Sfantu Gheorghe in Dosarul 
civil nr. 4098/305/2020. 

Dna Secretar prezinta Incheierea din data de 29 octombrie 2020, respectiv din data 
de 29 octombrie 2020 a Judecatoriei Sfantu Gheorghe in Dosarul civil nr. 4098/305/2020. 

DL Pre~edinte de ~edinta il invita pe DL Todor Istvan sa depuna Juramantul in fata 
Consiliului local al comunei Reci potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, in limba 
romana 

Dl. Todor Istvan s-a prezentat in fata mesei special amenajate, pe care se afla un 
exemplar din Constitutia Romaniei ~i Biblia. Consilierul a pus mana stanga atat pe 
Constitutie, cat ~i pe Biblie. Formula religioasa de incheiere a respectat libertatea 
convingerilor religioase, juramantul fiind depus cu formula religioasa. 

Dupa citirea juramantului, domnul consilier local a semnat juramantul de credinta, 
imprimat pe un formular special, un exemplar aljuramantului se pastreaza la dosarul 
~edintei, iar al doilea s-a inmanat consilierului local. 

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
alegerea viceprimarului comunei Reci. 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Secretar general al comunei - aviz favorabil. 

DL consilier local Modi-Koreh Sandor propune pentru functia de viceprimar pe dl. 
Peter Iosif-Enric. 

Neavand alte propuneri, dupa acceptarea candidaturii de catre dl. Peter Iosif-Enric, 
pe buletinul de vot se tree numele candidatului Peter Iosif-Enric propus pentru functia de 
v1cepnmar. 
Buletinele de vot sunt completate conform prevederilor legale ~i inmanate fiecarui consilier 
cate un singur buletin de vot. Exercitarea votului se face prin introducerea buletinelor de vot 
intr-o urna speciala. 

Dupa verificarea buletinelor de vot de catre secretara generala al comunei reci, se 
constata ca dl. Peter Iosif Enric a obtinut 11 voturi. 

DL Peter Iosif -Enric este declarat viceprimar cu 11 voturi obtinute din partea 
consilierilor in functie, 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: 
Art. I - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTA.RAREA NR.55/2020 

privind alegerea viceprimarului comunei Reci. 
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Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de privind stabilirea 
componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Reci. 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Secretar general al comunei - aviz favorabil. 

Dupa aducerea la cuno~tinta consilierilor de catre pre~edintele de ~edinta principalele 
domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, consilierii i~i aleg 
comisiile, avandu-se in vedere optiunea consilierilor propu~i, precum pregatirea lor 
profesionala ~i domeniul in care i~i des:fa~oara activitatea. In acest sens se organizeaza 3 
comisii de specialitate ~i anume: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism; 

IL 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; 

III. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 
activitati social-culturale, culte si protectia copiilor. 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism va fi formata din 5 
membrii. 

La propunerea dlui consilier Modi-K6reh Sandor membrii comisiei de specialitate 
de vor fi dl. Csosz Alpar, dl.Szab6 Emo, dna. Ballai Reka, dl. Mark Csaba ~i dl.Todor 
Istvan. Cei propu~i sunt de acord ~i votati cu unanimitate de voturi. 

In Comisia de specialitate pe domenii de activitati pentru administratie 
publica locala, juridica si de disciplina, administrarea domeniului public ~i privat al 
comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor sunt propu~i 
3 membri de dl. Csosz Alpar: dl. Modi Koreh Sandor, dl. Borbath Jeno ~i dna Ballai Reka. 
Dupa supunerea la vot este aprobat cu unanimitate de voturi componenta comisiei 
susamintite. 

La propunerea dlui consilier Szab6 Emo membrii comisiei de specialitate pe 
domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 
protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport vor fi dl. Veres Istvan, dl. Barabas Kalman 
~i dl.Bukur Istvan. Cei propu~i sunt de acord cu propunerea ~i votati cu unanimitate de 
voturi. 

Dupa organizarea comisiilor de specialitate, fiecare comisie i~i alege pre~edintele ~i 
secretarul comisiei, ceea ce se consemneaza in procese verbale. 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Reci se organizeaza astfel: 
(1) Comisia I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget
finante, agricultura, gospodarire comunala, proteqia mediului, comerf ~i turism: 
1) Csosz Al par - pre~edinte comisie; 
2) Szab6 Emo - secretar comisie; 
3) Ballai Reka- membru comisie; 
4) Mark Csaba - membru comisie; 
5) Todor Istvan- membru comisie 
(2) Comisia II - Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de 
disciplina, administrarea domeniului public # privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor: 
1) M6di K6reh Sandor - pre~edinte comisie; 
2) Borba.th Jeno - secretar comisie; 
3) Ballai Reka- membru comisie. 
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(3) Comisia III - Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, activitati social-culturale, culte si protectia copiilor: 
1) Veres Istvan - pre~edinte comisie; 
2) Bukur Istvan - secretar comisie; 
3) Barabas Kalman-membru comisie. 

Ne fiind alte discutii, ~edinta se termina la ora 13,00. 
Prezentul Proces-verbal s-a incheiat intr-un singur exemplar, care se pastreaza la 

dosarul ~edintei, in arhiva Primariei comunei Reci, judetul Covasna. 

Reci, la 06 noiembrie 2020 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
BARABAS KALMAN 

~ 
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SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH TIMEA-KA TALIN 
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