
ROMÂNIA 
JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR.3016/22.06.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 22 iunie 2021 orele 14,00 cu ocazia ŞEDINŢEI „ORDINARE" a 
Consiliului local comuna Reci. 

Şedinţa consiliului local se ţine la sediul Primăriei comunei Reci, fiind prezenţi toţi 
cei 11 consilieri locali din 11. 

Preşedinte de şedinţă în luna iunie este dl consilier local Bukur Istvan. 

Consilierii au fost convocaţi în şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia primarului nr. 
78/2021 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul propriu al Primăriei. 

Domnul Primar propune să ţinem un minut de reculegere în aminitirea fostului 
consilier local, Szab6 Zsolt, care a decedat în urmă cu câteva zile. 

Domnul Primar prezintă ORDJNEA DE ZI a şedinţei aşa cum a fost propusă prin 
Dispoziţia nr. 78/2021, după cum urmează: 

l. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Reci 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a 
proiectelor culturale şi educaţionale din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a 
proiectelor şi activităţilor sportive din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna 
Reci pe anul 2021 

6. Proiect de hotărâre privind nominalizarea operatorilor economici din reţeaua 
comercială a comunei Reci, judeţul Covasna, care vor distribui produse raţionalizate 
către populaţie la mobilizare sau război 

7. Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi. 
Se votează în unanimitate - 11 voturi pentru 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 mai 2021. 
Se votează în unanimitate - 11 voturi pentru 



Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei RECI. 

Se prezintă referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor - aviz favorabil ; 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre: 
Art. I - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.3 - I I voturi " pentru" - unanimitate 

În ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

După care se adoptă : 
HOTĂRÂREA NR.47/2021 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei RECI. 

Se trece la discutarea punctului 2. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Reci 

Se prezintă referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru administratie publica locala,juridica si de disciplina, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor- aviz favorabil; 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre: 
Art. I - I I voturi " pentru" - unanimitate 
Art.2 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi " pentru" - unanimitate 

În ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

După care se adoptă : 
HOTĂRÂREA NR.48/2021 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Reci 

Se trece la discutarea punctului 3. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale şi 
educaţionale din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 

Se prezintă referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, comerţ şi turism - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
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administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor - aviz favorabil; 

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social - culturale, culte şi protecţia copiilor 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre: 
Art. I - I O voturi " pentru" , I abţinere - dl. Cs6sz Al par 
Art.2 - I O voturi " pentru" , I abţinere - dl. Cs6sz Al par 
Art.3 - I O voturi "pentru", I abţinere - dl. Csosz Al par 

În ansamblu 10 voturi "pentru" I abţinere - dl. Cs6sz Alpar 

După care se adoptă : 
HOTĂRÂREA NR.49/2021 

privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor 
culturale şi educaţionale din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 

Se trece la discutarea punctului 4. de pe ordinea de z i: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor şi activităţilor sportive 
din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 

Se prezintă referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, comerţ şi turism - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, 
linistiipublice si a drepturilor cetatenilor - aviz favorabil; 

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social - culturale, culte şi protecţia copiilor 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre: 
Art. I - I O voturi " pentru", I abţinere - dl. Cs6sz Al par 
Art.2 - I O voturi " pentru", I abţinere - dl. Csosz Al par 
Art.3 - I O voturi "pentru" , I abţinere - dl. Csosz Alpar 

În ansamblu 10 voturi "pentru" I abţinere - dl. Cs6sz Alpar 

După care se adoptă : 
HOTĂRÂREA NR.50/2021 

privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor şi 
activităţilor sportive din bugetul Comunei Reci pe anul 2021 

Se trece la discutarea punctului 5. de pe ordinea de zi: " Proiect de hotărâre privind 
acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2021 " 

Se prezintă referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, comerţ şi turism - aviz favorabil; 
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Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor - aviz favorabil; 

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social - culturale, culte şi protecţia copiilor 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre: 
Art. I - I O voturi " pentru" , I abţinere - dl. Szabo Erno 
Art.2 - I O voturi "pentru", I abţinere - dl. Szabo Erno 
Art.3 - I O voturi " pentru" , I abţinere - dl. Szabo Emo 
Art.4 - I O voturi " pentru" , I abţinere - dl. Szab6 Erno 

În ansamblu 10 voturi "pentru" I abţinere - dl. Szabo Erno 

După care se adoptă : 
HOTĂRÂREA NR.51/2021 

privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2021 

Se trece la discutarea punctului 6. de pe ordinea de zi:"Proiect de hotărâre privind 
nominalizarea operatorilor economici din reţeaua comercială a comunei Reci, judeţul 
Covasna, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război" 

Se prezintă referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice s i a drepturilor cetatenilor - aviz favorabil ; 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre: 
Art. I - 11 voturi " pentru" - unanimitate 
Art.2 - 11 voturi " pentru" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi " pentru" - unanimitate 
Art.4 - 11 voturi " pentru" - unanimitate 

În ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

După care se adoptă : 
HOTĂRÂREA NR.52/2021 

privind nominalizarea operatorilor economici din reţeaua comercială a comunei Reci, 
judeţul Covasna, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare 

sau război 

Se trece la discutarea punctului 7. de pe ordinea de zi: DIVERSE 

Dl Primar informează pe d-nii consilieri despre situaţia inundaţiilor produse la 
sfârşit de săptămână în comună. Sunt două puncte critice: primul în satul Bita, unde zidul 
pârâului este dărâmat, iar muncitorii nu au putut lucra de vreo 5 săptămâni din cauza vremii 
ploioase. Sâmbăta dimineaţă am chemat firma executantă Yaldek, cu ajutorul unui excavator 
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au pus pietre mari în pârâu, şi astfel au reuşit să facă un zid protector, astfel am reuşit să 
ţinem situţia sub control. 

Al doilea punct critic este în centrul satului Reci la " Hoit ârok", unde clapeta nu a 
funcţionat iarăşi, eu am cerut de atâtea ori şi verbal şi în scris, să vină să verifice şi să 
repare. Din acest motiv trebuia să pompăm, să facem loc pentru apă, am primit comanda să 
băgăm vreo 150 de saci de nisip în apă. 

De 3 zile am dus cele trei pompe mici să pompăm apa. Am sunat la ISU şi am cerut 
pompe mari, dar pompele mari se aflau la Băcel, au trimis două pompe mici. 

Cu cele cinci pompe am lucrat şi cu o pmpă adusă de la Bita. Am avut noroc cu 
pompierii, că ne-au ajutat, mereu erau prezenţi doi pompieri. 

Ieri după amiază au adus o pompă mare de la Băcel, care a mers într-una de atunci. 
Eu am fost chemat duminică la Prefectură, unde s-au notat în proces verbal aceste 

lucruri, a fost acolo şi Directorul SGA, mi-au promis iarăşi că vor rezolva situaţia. Acum o 
oră trebuia să vină o comisie de evaluare a pagubelor, dar nu au ajuns, aşa că vor veni 
mâine. 

Voi arăta comisiei locurile afectate, şi totodată le voi arăta şi pagubele produse cu o 
săptămână în urmă pe drumurile de câmpii, cunoaşteţi situaţia. 

Eu am verificat toate zonele, toată lumea era nervos, din această cauză dl. Demeter 
Attila a depus o cerere, prin care solicită să rezolvăm situaţia. 

Dl. Csosz Alpâr: - într-adevăr, apa a inundat curtea lor şi pivniţa. 
Dl. Primar - dintr-o dată toată lumea s-a făcut inginer, toţi vor şanţ închis, însă 

cantitatea de apă care a trecut pe acolo, nu poate trece nici prin şanţul închis. 
Dl. Csosz Alpâr: eu cred că am putea rezolva situaţia în aceea zonă cu borduri mari. 
DI. Primar - da, am putea amplasa borduri în curba aceea, pentru că într-adevăr la 

Demeter Attila a fost serioasă situaţia. 
Eu o să arăt zonele afectate comisiei de evaluare pagube. 
Dl. Modi Koreh-Sandor - pe drumul spre Ozun au căzut nişte salcâmuri. 
Ar trebui să verificaţi drumurile şi să acoperiţi găurile, să puneţi două porţi pe 

terenul de fotbal din Aninoasa. Într-o zi uşa clădirii primăriei era deschisă, geamurile sunt 
sparte, copii intră acolo, trebuie să faceţi ceva cu clădirea aceea. 

Dl Peter losif-Enric - vom verifica. 
Dna Secretar prezintă Situaţia analitică a tichetelor sociale pentru grădiniţă 

distribuite titularilor de către unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială în luna mai anul 
2021. 

Ne fiind alte discuţii, şedinţa se termină la ora 14,50. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
BUKUR Istvan 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH Timea-Katalin 

~ 
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