
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR.5784/27.12.2021 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 27 decembrie 2021 orele 12,00 cu ocazia SEDINTEI ,,ORDINARE" 
a Consiliului local comuna Reci. 

Sedinta consiliului local se tine la sediul Primariei comunei Reci, fiind prezenti 11 
consilieri locali din cei 11. 

Pre~edinte de ~edinta 'in luna noiembrie este di.Peter Iosif-Enric. 
Consilierii au fost convocati 'in ~edinta ORDINARA prin Dispozitia primarului nr. 

130/2021 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. 130/2021, dupa cum urmeaza: 
1. Proiect de hotarare privind validarea prevederilor Dispozitiei nr.129/2021 privind 

majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 potrivit HG 
nr.1264/2021, cu suma de 150.000 lei 

2. Proiect de hotarare privind organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al 
comunei Reci pe anul 2022 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul fiscal 
2022 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni ~i de lucrari de interes local 
pentru repattizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna 
Reci pe anul 2022 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul comunei Reci pentru perioada 2022-2026 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Conventia de parteneriat 
din data de 20 septembrie 2005 incheiat cu Fundatia Cre~tina Diakonia - Filiala 
Sfantu Gheorghe 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului 
aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri 'in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul 
Covasna ~i S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei ~colare din comuna Reci 
pe anul ~colar 2022-2023 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de 
burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 'invatamant preuniversitar de stat din 
comuna Reci pe anul ~colar 2021-2022 

10. Diverse 
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Se supune la vot ordinea de zi . 
Se voteaza in unanirnitate - 11 voturi pentru 

Se supun la vot procesele verbale ale $edintei ordinare din data de 26 noiembrie 
2021 $i ale $edintei extraordinare din data de 14 decembrie 2021. 

Se voteaza in unanirnitate - 11 voturi pentru 

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
validarea prevederilor Dispozitiei nr.129/2021 privind rnajorarea bugetului general al 
comunei Recipe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021, cu suma de 150.000 lei 

Se prezinta referatul de aprobare $i proiectul de hotarare: 
Comisia pentm programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia rnediului , comert $i turisrn - aviz favorabil; 
Secretar general al comunei - aviz favorabil 

DI. Primar: din banii ace$tia am cheltuit 130.000 lei pentru lucrarile de urgenta din 
satul Saciova, a trebuit sa facern un drum ocolitor, fiindca din cauza lucrarilor de canalizare 
din sat, nu se mai putea circula pe drumul principal. 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, 
Art.unic - 11 voturi "pentm" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTA.RAREA NR.87/2021 

privind validarea prevederilor Dispozifiei nr.129/2021 privind majorarea bugetului 
general al comunei Recipe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021, cu suma de 150.000 lei 

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Reci pe anul 2022 

Se prezinta referatul de aprobare $i proiectul de hotarare: 
Comisia pentm programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia rnediului , come11 $i turisrn - aviz favorabil; 
Comisia pentm administratie publica locala, jmidica si de disciplina, 

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

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

in continuare Dl.Primar aduce la cuno~tinta consilierilor ca serviciile de paza 
cornunala vor fi prestate in continuare de S.C. NB ST AR SECURITY SRL prin prelungirea 
contractului de prestari servicii cu inca un an . 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, 
A1i. l - 11 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.2 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.4 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTA.RAREA NR.88/2021 

privind organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Reci 
pe anul 2022 
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentrn anul fiscal 2022 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire cornunala, protectia mediului, cornert ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

administrarea domeniului public ~i privat al Ci:ornunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor - a viz favorabil; 

Comisia de specialitate pe dornenii 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, 

A1t. l - 11 votu1i "pentrn" - unanimitate 
Art.2 - 11 vohiri "pentrn" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi "pentru" - unanirnitate 
Art.4 - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art.5 - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 
A1t.6 - 11 votu1i "pentrn" - unanimitate 
A1t. 7 - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art.8 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.9 - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 
A1t. l 0 - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art.11 - 11 votmi "pentrn" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTARAREA NR.89/2021 

privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea planului de aqiuni ~i de lucrari de interes local pentru repaitizarea orelor de 
munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Recipe anul 2022 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

adrninistrarea domeniului public ~i privat al comunei , urbanism, apararea ordinii, linistii 
pub lice si a drephirilor cetatenilor - a viz favorabil; 

Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, 
'invatarnant, 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, 
A1t. l - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art.2 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTA.RAREA NR.90/2021 
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privind aprobarea planului de acfiuni ~i de lucrari de interes local pentru repartizarea 
orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci pe anul 2022 

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Reci pentm 
perioada 2022-2026 

Se prezinta referahtl de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
pub lice si a drephtrilor cetatenilor - aviz favorabil; 

Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, 
1nvatarnant, sanatate ~i farnilie, rnunca ~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 - 11 voturi "pentm" - unanimitate 
A1i.2 - 11 voturi "pentm" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTARAREA NR.91/2021 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
la nivelul comunei Reci pentru perioada 2022-2026 

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind 
aprobarea actului aditional la Conventia de patieneriat din data de 20 septernbrie 2005 
incheiat cu Fundatia Crqtina Diakonia - Filiala Sfantu Gheorghe 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire cornunala, protectia rnediului , cornert ~i turisrn - aviz favorabil; 
Comisia pentm administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

administrarea dorneniului public ~i privat al cornunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
pub lice si a drepturilor cetatenilor - a viz favorabil ; 

Comisia de specialitate pe dornenii de activitati social-culturale, culte, 
invatarnant, sanatate ~i farnilie, 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, 
A1i. 1 - 1 1 voturi "pentru" - unanimitate 
A1i.2 - 11 votu1i "pentm" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi "pentm" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
HOTARAREA NR.92/2021 

privind aprobarea actului adifional la Convenfia de parteneriat din data de 20 
septembrie 2005 incheiat cu Fundafia Cre~tina Diakonia - Filiala Sfantu Gheorghe 
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Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind 
aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 7 la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri 111 judetul Covasna 
nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO BI HOR S.R.L. 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului , comert ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, jmidica si de disciplina, 

administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor - a viz favorabil; 

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, 
A11. l - 11 votu1i "pentru" - unanimitate 
A11.2 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.4 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.5 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
A11.6 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTARAREA NR.93/2021 

privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 7 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare 
de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judeful Covasna 

~i S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea organizarii retelei ~colare din comuna Recipe anul ~colar 2022-2023 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului , comert ~i turism - aviz favorabil; 
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 - a viz favorabil ; 

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. l - 11 vohiri "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 11 vohiri "pentru" - unanimitate 
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Ait.3 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTARAREA NR.94/2021 

privind aprobarea organizarii retelei ~colare din comuna Reci 
pe anul ~colar 2022-2023 

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
stabilirea cuanhmmlui burselor pe categorii ~i nurnarul de burse ce se pot acorda elevilor din 
sistemul de invatarnant preuniversitar de stat din comuna Reci pe anul ~colar 2021-2022 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentrn programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia rnediului , comert ~i turisrn - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

adrninistrarea dorneniului public ~i privat al cornunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor - a viz favorabil; 

Comisia de specialitate pe dornenii de activitati social-culh1rale, culte, 
invatamant, sanatate ~i farnilie, 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 - 11 votmi "pentrn" - unanimitate 
Ait.2 - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi "pentrn" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTARAREA NR.95/2021 

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din 

comuna Recipe anul ~colar 2021-2022 

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi: DIVERSE 

Avand in vedere faptul ca nu sunt probleme de discutat in cadrnl punctului divere, 
di. Primar ureaza un an nou fericit ~i plin de realizari , consilierilor ~i colegilor prezenti la 
~edinta. 

Ne fiind alte discutii , ~edinta se termina la ora 13,30. 

SECRET AR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH Timea-Katalin 

6 


