
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Nr. 4099/01.09.2022 

REFERATDEAPROBARE 
cu privire la modificarea ~i completarea HCL nr.43/2022 privind aprobarea proiectului 

"Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de 
Urbanism al comunei Reci, judetul Covasna" 

Prin Hotararea consiliului local al comunei Reci nr.43/2022 s-a aprobat participarea comunei 
Reci in proiectul ,,Elaborarea Planulu i Urbanistic General $i al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Reci, judetul Covasna'', ceea ce s-a depus in cadrul Planului National de Redresare $i Rezilienta 
Componenta Cl0 - Fondul Local, Investitia I.4 Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului $i de planificare urbana. 

in urma veri:ficarii documentelor depuse catre PNRR, ne-au transmis solicitarea de clarificare in 
sensul depunerii unei HCL prin care sunt aprobate statiile de reincarcare cu valorile precizate in cererile de 
finantare, astfel este necesara completarea $i modificarea hotararii consiliului local al comunei Reci 
nr.43/2022 111 acest sens. 

Conform celor expuse mai sus, tinand cont de prevederile Codului administrativ propun spre 
dezbatere $i aprobare Consiliului Local al comunei Reci prezentul proiect de hotarare cu privire la 
modificarea $i completarea HCL nr.43/2022 privind aprobarea proiectului "Elaborare Plan Urbanistic 
General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, judetul Covasna" 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
NR.4100/01.09.2022 

PROJECT DE HOT A.RARE 
cu privire la modificarea ~i completarea HCL nr.43/2022 privind aprobarea proiectului 

"Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de 
Urbanism al comunei Reci, judeful Covasna" 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta extraordinara din data de 5 septembrie 2022. 
A vand in vedere: 
- prevederile Ordinului nr.999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile ~i 

conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/Cl0, componenta 10- Fond Local, publicat in Monitorul Oficial nr. 467 din 10 
mai 2022; 

- prevederile GHIO SPECIFIC din 10 mai 2022 privind regulile ~i conditiile aplicabile finantarii din 
fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C 10, componenta IO - Fond Local; 

- luand act de referatul de aprobare al Primarului comunei Reci in calitate de initiator. inregistrat sub nr. 
4099/01.09.2022, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
inregistrat sub nr. 4101 /01.09.2022, precum ~i de Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consil iului 
local. 

- luand in considerare prevederile att. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonorniei; 
- prevederile art.59 ~i art.60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b ), ~i alin. ( 4). lit. d), precum ~i ale art. 139 alin. (I) ~i alin. 

( z) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
H OTA RA~TE: 

Art. 1. - (1) Se aproba completarea ~i modificarea HCL nr.43 /2022 privind aprobarea proiectului 
"Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, judetul 
Covasna", cu introducerea unui nou articol, care va modifica cuprinsul art. 3 ~i art.4, ~i vor avea urmatorul cuprins: 

"Art.3 Aprobarea includerii in cererea de.finan{are a solicitiirii pentru.finan{area unui numiir 
de 2 sta{ii de refncifrcare pentru vehicu/e electrice ,fi amplasarea pe domeniul public al comunei Reci a 2 
sta{ii de fnciircare (4 puncte de reinciircare) pentru vehicule electrice, in conformitate cu cerin{ele 
Ghidului Spec(fic. 

Art.4. - (]) Se aprobi'i valoarea totaliJ a cheltuielilor eligibile a proiectului in cuantum de 
689.178, 00 lei, (140. 000 euro), Jara TVA, la obiectivul de investif ii " Elahorare Plan Urhanistic General 
al comunei Red .~i a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reel, jude(td Covasua" din care 
valoarea invest if iei f ara staf ii 443. 043, 00 lei (90. 000 euro) Jara n ~4. ~-i valoarea staJiilor de i11ci'ircare 
246.135,00 lei (50.000 euro)ft,r{r TVA." 

(2) - Articolele Hotararii Consiliului Local al comunei Reci nr.43 /2022 privind aprobarea proiectului 
"Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, judetul 
Covasna" se renumeroteaza, astfel, art. 4 devine art.5, iar art. 5 devine art.6. 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al comunei Reci nr.43 /2022 privind aprobarea 
proiectului "Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de Urbanism al comunei 
Reci, judetul Covasna", raman neschimbate. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

J~ 
Avizat pentru lagalitate 
DataQ/.:.9..a.:~.9.?.-:?
Secretar general al comunei 
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ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMARIA 

Nr. 4101/01.09.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire la modificarea ~i completarea HCL nr.43/2022 privind aprobarea proiectului 

"Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de 
Urbanism al comunei Reci, judetul Covasna" 

Prin Hotararea consiliului local al comunei Reci nr.43/2022 s-a aprobat participarea comunei 
Reci in proiectul ,,Elaborarea Planului Urbanistic General ~i al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Reci, judetul Covasna", ceea ce s-a depus 1n cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 
Componenta Cl0 - Fondul Local, lnvestitia 1.4 Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului ~i de planificare urbana. 

in urma verificarii documentelor depuse catre PNRR, ne-au transmis solicitarea de clarificare in 
sensul depunerii unei HCL prin care sunt aprobate statiile de reincarcare cu valorile precizate in cererile 
de finantare, astfel este necesara completarea ~i modificarea hotararii consiliului local al comunei Reci 
nr.43/2022 in felul urmator: se introduce un nou articol, care va modifica cuprinsul art. 3 ~i art.4, ~i vor 
avea urmatorul cuprins: 

''Art.3 Aprobarea includerii in cererea de finantare a solicittirii pentru finan(area unui 
numiir de 2 sta(ii de reinciircare pentru vehicule electrice # amplasarea pe domeniul public al 
comunei Reci a 2 stafii de incarcare (4 puncte de reincarcare) pentru vehicule electrice, in 
c01~formitate cu cerintele Ghidului Specific. 

Art.4. - (1) Se aproba valoarea tora/ci a cheltuielilor eligibile a proiectului in cuantum de 
689.178, 00 lei. ( 140. 000 euro), fara TVA, la obiectivul de investif ii ., Elaborare Plan Urbanistic 
General al comu11ei Reci Ji a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, jude(ul 
Covasna" din care valoarea investifieifara sta/ii 443. 043. 00 lei (90. 000 euro)fctrd Tv:,1 .~·i valoarea 
stafiilor de incarcare 2./6.135.00 lei (50.000 euro)fariJ TT1:4.. '' 

(2) - Articolele Hotararii Consiliului Local al comunei Reci m.43/2022 privind aprobarea 
proiectului "Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a Regulamentului Local de Urbanism 
al comunei Reci, judetul Covasna" se renumeroteaza, astfel, art. 4 devine art.5, iar art. 5 devine art.6. 

Conform celor expuse mai sus, tinand cont de prevederile Codului administrativ propun spre 
dezbatere ~i aprobare Consiliului Local al comunei Reci proiectul de hotarare cu privire la modificarea 
~i completarea HCL m.43/2022 privind aprobarea proiectului "Elaborare Plan Urbanistic General al 
comunei Reci ~i a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, judetul Covasna", in forma initiata 
de domnul Primar. 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 
LOVASZ EDIT 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, 
apararea o dinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ~,1,, oS.os. ~~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare cu privire la modificarea ~i completarea HCL nr.43/2022 
privind aprobarea proiectului "Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a 

Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, judeful Covasna" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele sernnalate in referatul de 
aprobare. 

- Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza 
in prevederile Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999/2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de 
redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/CI0, componenta 10 - Fondul local 
publicat in M.Of. nr,467 bis ./10.05.2022, AXA 1.4 Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului ~i de planificare urbana- cod 4 - 011 - Solutii TIC guvernamentale, servicii electron ice, 
aplicatii (100% Digital Tag). 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

Membru 
Ballai Reka 

{!;rula,: 

Secretar 
Borba th J en6 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanJe, agricultura, gospodarire comunala, protecJia 
medi fi lui, comerJ ~i turism 
Nr. ,.,,h 9 I os.os. ~~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare cu privire la modificarea ~i completarea HCL nr.43/2022 privind 

aprobarea proiectului "Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a 

Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, judetul Covasna" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.317 /2021, privind 
bugetul de stat pe anul 2022, ~i a prevederilor Legii nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai SUS avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 
propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 

Pre~edinte, 
Csosz Alpar 

Membrii: 
Ballai Reka_ ~ ~~'----
Mark Csaba _ ..,___,_,___,_,,__ 

Todor Istvan 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. ~16~ I 05.09.~~" 

RAPORT DE A VIZARE 
la proiectul de hotarare cu privire la modificarea ~i completarea BCL nr.43/2022 privind 

aprobarea proiectului "Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Reci ~i a 
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Reci, judeful Covasna" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, a constatat 
ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din paitea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul de 
aprobare . 

. ,,----. - Sunt respectate prevederile OUG m.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza 
in prevederile Iegilor speciale din materie. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
opo1tuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului m.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FA VO RABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

1/;-
/ ' 

MEMBRU, 
BARABAS KALMAN 

~ 

SECRET AR CO MIS IE, 
BUKUR ISTVAN 


