
ROMANIA 

JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 

PRIMAR 

Nr.4463/2 I .09.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea unor lucrari de delimitare ~i marcare a drumurilor de 
exploatare agricola ~i a terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci 
pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor 

Avand in vedere faptul ca la nivelul comunei Reci s-au finalizat lucarile de inregistrare 
sistematica a imobilelor in sistemul Integrat de Cadastru ~i Carte Funciara prin Proiectul major 
,,Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele 
rurale din Romania, pentru LOTUL I 3 - UA T RECI, Judet COY ASNA", in colaborare cu 

GEO MA TICS SRL Bucure~ti. 

Terenurile ramase la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privata asupra tere11urilor Reci, su11t 111scrise 111 evide11tele de publicitate imobiliara, provizoriu, 111 
favoarea Comu11ei Reci, 'in vederea aplicarii legilor fondului fu11ciar. 

Lua11d 'in considerare fi11alizarea lucrarilor de cadastrare ge11erala, ~i publicarea cartilor 
fu11ciare, este 11ecesara delimitarea ~i marcarea drumurilor de exploatare agricola, precum ~i a 
terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata 
asupra terenurilor, pentru a avea o viziune clara asupra terenurilor ~i drumurilor de exploatare 
agricola. 

A vand in vedere cele prezentate mai sus, propun spre analiza ~i aprobarea Consiliului Local 
al comunei Reci proiectul de hotarare privind aprobarea unor lucrari de delimitare ~i marcare a 
drumurilor de exploatare agricola ~i a terenurilor aflate 'in rezerva comisiei locale Reci pe11tru 
stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor 

PRIMAR 

DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 

JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 

PRIMAR 

Nr.4464/21.09.2022 

PROIECT DE HOT A.RARE 
privind aprobarea unor lucrari de delimitare ~i marcare a drumurilor de exploatare 

agricola ~i a terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci pentru stabilirea 
drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor 

Consiliul Local al comunei Reci, intrunit in ~edinta ordinara din data de 26 septembrie 2022, 
A vand in vedere referatul nr.4463/21.09 .2022 intocmit de primarul comunei Reci precum ~i 

raportul nr.4465/21.09 .2022 intocmit de secretar general al comunei, 
Tinand cont de: 
- prevederile din Legea nr.7/1996 a cadastrului ~i publicitatii imobiliare republicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
in baza prevederilor art. I 29, alin.(2), lit.b), alin.(14), art.139, alin.(3), lit.e) ~i g) din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
in temeiul art.196 alin.(I) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, 

HO TAR A~ TE: 

Art.1. Se aproba efectuarea lucrarilor de delimitare ~i marcare a drumurilor de exploatare 

agricola ~i a terenurilor aflate in rezerva Comisiei locale Reci pentru stabilirea drepturilor de 

proprietate privata asupra terenurilor, ce se vor finanta din bugetul propriu al comunei Reci. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Reci. 

Initiator, 
Primar, 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Avizat pentru legalitate 

Data. l .1 .-.Q .~ .: .2.-.Q 2.'b
Secretar general ~ munel 

N· 
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COMUNARECI 

PRIMARIA 

Nr.4465/21.09.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea unor lucrari de delimitare ~i marcare a drumurilor de 
exploatare agricola ~i a terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci 
pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor 

Luand in considerare finalizarea lucrarilor de cadastrare generala, ~i publicarea cartilor 
funciare, prin Proiectul major ,,Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de 
inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania, pentru LOTUL 13 - UA T RECI, Judet 
COVASNA", in colaborare cu GEOMA TICS SRL Bucure~ti, 

este necesara delimitarea ~i marcarea drumurilor de exploatare agricola, precum ~i a 
terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata 
asupra terenurilor, pentru a avea o viziune clara asupra terenurilor ~i drumurilor de exploatare 
agricole aflate in proprietatea comunei Reci. 

A vand in vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu 
proiectul de hotarare privind aprobarea unor lucrari de delimitare ~i marcare a drumurilor de 
exploatare agricola ~i a terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci pentru stabilirea 
drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor, in forma initiata de di. Primar. 

Consilier achizitii publice 
LOVASZ Edit 

i 



ROMA.NIA 

JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget-finanf e, agricultura, gospodarire comunala, protecfia 
mediului, comer/ ~; turism 
Nr. lt5'liS\~C,.cS.~~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotariire privind aprobarea unor lucrari de delimitare ~i marcare 
a drumuri/or de exploatare agricola ~i a terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci 

pentru stabilirea drepturilor de proprietate privatii asupra terenurilor 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, a constatat ca 

proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legate. 

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

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ~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. 

Avand 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 legate 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, 

A VIZEAZA. FA VO RABIL 

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

Pre~ed~ ~e, 
CsoszA~ r 

Secret 

s y -0 
/I/ 



ROMANIA 

JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
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 
Nr. Jf5lt~ \~,.OS. ~-,_~ 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotariire privind aprobarea unor lucrari de delimitare !ji marcare 
a drumurilor de exploatare agricola !ji a terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci 

pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor 

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 Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, precum ~i prevederile Legii nr.7/1996 - privind cadastrul ~i publicitatea imobiliara. 

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.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.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. 

PRESEDINTE 

Modi K6reh S"dol 

( ~ 

SECRETAR 



ROMANIA 

JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 

Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, 

culte, invatamant, sanatate ~i familie , munca ~i protectie sociala, 

protecg e copii, tinere ~i s~ ort 
Nr~.? ... ~. din --~~=~-~=-~ ~ 

RAPORT DE SPECIALITA TE 
cu privire la proiectul de hotiiriire privind aprobarea unor lucriiri de delimit are f i marcare 
a drumurilor de exploatare agricolii fi a terenurilor aflate in rezerva comisiei locale Reci 

pentru stabilirea drepturilor de proprietate privatii asupra terenurilor 

Comisia de specialitate, In cadrul ~edintei de comisie din data de 26 septembrie 2022 a 
analizat proiectul de hotarare susmentionat. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 

de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrative, precum ~i prevederile Legii nr. 7 /1996 - privind cadastrul ~i publicitatea imobiliara. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila 

~1 oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din 

domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.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 v;. 

MEMBRU 
BARABAS KALMAN 

SECRETAR COMISIE, 

BUKUR ISTVAN 


