
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Nr. 4304/12.09.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 

"Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, 
Comuna Reci, judetul Covasna" 

Prin Hotararea consiliului local al comunei Reci nr.26/2022 s-a aprobat participarea comunei 
Reci la programul Planul National de Redresare ~i Rezilienta Componenta CS - Yalu) Renovarii, Axa I
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENT-A ENERGETICA ~I REZILIENTA IN CLAf)IRI 
REZIDENTIALE MUL TIF AMILIALE, Operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata 
a cladirilor rezidentiale multifamiliale 

In urma verificarii documentelor depuse catre PNRR, ne-au transmis solicitarea de clarificare in 
sensul punerii in concordanta a informatiilor din audit cu cele din extrasul de carte funciara( daca este cazul)/ 
cererea de finantare/expertiza tehnica referitor la amt! construirii imobilului(imobilelor)/suprafata 
des:fa~urata a cladirii. 

In vederea respectarii clarificarilor solicitate de PNRR, este necesara modificarea ~i completarea 
Anexei - Descrierea investitiei, la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei 
energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

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 privind 
modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei 

,......_ energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 
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ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
NR.4305/ 12.09.2022 

PROIECT DE HOT.ARA.RE 
privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 

"Cre~terea eficienfei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, 
Comuna Reci, judeful Covasna" 

Consiliul local al comunei Reci, judeµil Covasna, 
intrunit in ~edinta extraordinara din data de 14 septembrie 2022. 
A vand in vedere: 
- prevederile Ordinului nr.444 din 24 martie 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/CS/1/A.3.1/1, PNRR/2022/CS/1 /A.3.2/ 1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 -
Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. 
operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, 
publicat in Monitorul Oficial nr.290 din 25 martie 2022; 

- prevederile Ghidului specific din 24 martie 2022 privind Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/CS/1 / A.3 .1/1 , PNRR/2022/CS/1 / A.3 .2/1 , componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema de 
granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. operatiunea A.3 

- Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale; 
Luand act de referatul de aprobare al Primarului comunei Reci in calitate de initiator. inregistrat 

sub nr. 4304/12 .. 09.2022, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat sub nr. 4306/12.09.2022, precum ~i de Raportul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local. 

- luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei; 
-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. (1) 

~i alin. (z) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

HOTARA.$TE : 

Art.unic. Se aproba modificarea ~i completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al comunei 
Reci nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 
~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna", inlocuindu-se cu Anexa nr.1 care este parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

j~ 

Avfzat pentru fagalltate 
Data ... f .. .2.. .. a~.\.2.~."2..-L
Secretar general al comunef 

N~ 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMARIA 

Nr. 4306/12 .09.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 

"Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, 

Comuna Reci, judetul Covasna" 

Prin Hotararea consiliului local al comunei Reci nr.26/2022 s-a aprobat participarea comunei 
Reci la programul Planul National de Redresare ~i Rezilienta Componenta CS - Valul Renovarii, Axa 
1- SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA ~I REZILIENTA IN CLADIRI 
REZIDENTIALE MUL TIF AMILIALE, Operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau 
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale 

In urma verificarii documentelor depuse catre PNRR, ne-au transmis solicitarea de clarificare in 
sensul punerii in concordanta a informatiilor din audit cu cele din extrasul de carte funciara( daca este 
cazul)/ cererea de finantare/expertiza tehnica referitor la anul construirii imobilului(imobilelor)/suprafata 
des:fa~urata a cladirii. 

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 privind modificarea 
~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice 

,,-... pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 
LOVASZ EDIT 

Ji 
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ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanfe, agricultura, gospodarire comunala, protecfia 
mediului, comer/ si turism 
Nr. J.ta'18) l ~-09 '. 'l.o~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 

privind aprobarea proiectului" Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 
1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna 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. 

Membrii: 
Ballai Reka (6oJJ0>..' 
Mark Csaba ---- -
Todor Istvan - ----



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ,$i privat al comunei, urbanism, 
apararea or inii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ~ ?150 b~. og. ~~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind modificarea ~i completarea anexei la HCL 
nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficienfei energetice pentru 

blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna 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 semnalate in referatul de 
aprobare. 

Sunt respectate prevederile OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ, $i se incadreaza 
in prevederile Ordinului nr.444 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condifii de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienfa in cadrul apelurilor 
de proiecte PNRR/2022/C5/1 /A.3 .l/1 , PNRR/2022/CS/1 /A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, 
axa 1 - Schema de granturi pentru eficienfa energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale 
multifamiliale. operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor 
rezidentiale multifamiliale, publicat in Monitorul Oficial nr.290 din 25 martie 2022; 

- prevederile Ghidului specific din 24 maitie 2022 privind Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3 .2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 -
Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. 
operafiunea A.3 

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 Ordonanfa de Urgenfa a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

Pre$edinte 

M6diK6~ dor 

( _~ 

Membru 
Ballai Reka 

Secretar 
Borbath Jeno 



ROMA.NIA 
JUDETUL COY 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. 4~~ In~. o9 . ~2~ 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului de hotarare privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 
privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 

din Sat Reci, Comuna 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 teferatul de 
aprobare. 

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

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
opo11una ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza ait.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 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. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

! f-l,, I 

/ · 

SECRET AR CO MIS IE, 
BUKUR ISTVAN 




