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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTA.RAREA NR.46/2022 

privind aprobarea proiectului "REABILITARE CA.MIN CULTURAL - ANINOASA" 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta extraordinara din data de 3 iunie 2022; 
Analizand Referatul de aprobare al primarului comunei Reci in calitate de initiator, inregistrat cu nr. 

2720/31.05.2022 privind aprobarea proiectului " REABILITARE CAMIN CULTURAL - ANINOASA" ~i 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 
2722/31.05.2022, 

Vazand Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliutui local. 
In baza ~i in conformitate cu: 

- Strategia de Dezvoltare Integrata a comunei Reci, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 
24/2022, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.999 din IO 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/C I 0, componenta 10 - Fond Local, publicat in Monitorul Oficial nr. 
467 din 10 mai 2022; 

- prevederile GHID SPECIFIC din IO 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 I 0, componenta l 0 - Fond Local; 

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), ~i alin. (4). lit. d), precum ~i ale art. 139 alin. (3) din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se aproba participarea comunei Reci in proiectul ,,REABILIT ARE CA.MIN 
CULTURAL - ANINOASA" ce se depune in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta Componenta 
CI 0 - Fondul Local , lnvestitia 1.3 . Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile 
publice prestate la nivelul unitatilor admi nistrativ-teritoriale. _ 

Art. 2. - Se aproba nota de fundamentare a investitiei ,,REABILITARE CAMIN CULTURAL 
- ANINOASA, prezentata in anexa nr. 1 parte integranta din prezenta Hotarare, in conformitate cu 
cerintele Ghidului Specific. 

Art. 3. - (I) Se aproba valoarea totala a cheltuielilor eligibile calculat conform ghidului specific 'in 
cuantum 496.011,25 lei, (1 00.760 euro), fara TVA, la obiectivul de investifii " REABILITARE CA.MIN 
CULTURAL - ANINOASA" din care valoarea investitiei fara statii 496.011,25 lei fara TVA ~i valoarea 
statiilor de incarcare O lei fara TV A. 

(2) Se aproba descrierea sumara a investitiei proiectului "REABILITARE CA.MIN CULTURAL -
ANINOASA" in concordanta cu in conformitate cu cerintele Ghidului Specific potrivit anexei nr. 2, parte 
integranta la prezenta Hotarare. 

Art. 4. - Comuna Reci se angajeaza sa asigure toate cheltuielile legate de proiect. inclusiv a cheltuielilor 
neeligibile care asigura implementarea proiectului. astfel cum acestea vor rezulta din documenta1iile tehnico
economice/contractul de lucrari solicitate 1n etapa de implernentare. 

Art. 5. - Se desemneaza di. Dombora Lehel-Lajos, primarul comunei Reci in calitate de 
reprezentant legal ru semnarea contractului de finantare . 

Art. . -1 ucerea indeplinire . tei hotarari se insarcineaza dl. primar, Dombora Lehel-
Lajos. ;{ 0 ~\ A lV I 

eci, la 3 1u 1ie 20 , ~ ~~--, '1 ,.. ~ . 
' \ "'"'·· I~ ,1 f. . I 
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C ontrasemneaza. 
Secretarul general al comunei 

NEMETH Time~ atalin 
I\ ~ f )' 



ANEXA 1 la HCL 46 dm 2022 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
REABILITARE CAMIN CULTURAL - ANINOASA 

Titlu apel proiect 

REABILITARE CAMIN CULTURAL - ANINOASA 

Anexa la Ghidul specific 
ModelF 

Comuna Reci se situeaza 1n partea centrala a judetului 
Covasna, 1n Depresiunea Sfantu Gheorghe. Coordonatele 
geografice care definesc geograf ic amplasamentul sunt 
45 ° 51 N ~i 25 ° 56E, comuna se afla pe malul drept al Raului 
Negru, care este afluent al raului Olt . 
In anul 1964 satul Comolau a fost contopit cu localitatea 
Reci, 1n momentul de fata aceasta parte de localitate 
constituie partea nordica a localitatii Reci. 
Localitatea Reci se afla la o altitudine de 548 m, pe DN11 
(Bra~ov-Bacau). 
Comuna Reci se 1nvecineaza cu comuna Moaqa (Nord), 
comuna Ghidfalau (Nord-Vest), Boro~neu Mare (Est) ~i 
comuna Ozun (Vest) . 
Urmatoarea harta arata a~ezarea comunei Reci, 1n cadrul 
unitatii administrativ-teritoriale judetul Covasna. 
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Sursa: Redactare proprie 

Comuna Reci se afla 1n relativa apropiere a trei ora~e 
importante din punct de vedere economic ~i socio-cultural, 
la 13 km de municipiul Sfantu Gheorghe, care este 
re~edinta judetului Covasna, la 22 de km de ora~ut Covasna, 
~i la 28 de km de municipiul Targu Secuiesc. Distanta dintre 
comuna Reci ~i capitala Romaniei, Bucure~ti este de 202 
km. 
In tabelele urmatoare am cuprins bilantul teritorial al 
localitatilor care compun comuna Reci, conform celor mai 
recente date accesibile la nivel local: 

Tabelul nr. 1: Bllanf terltorlal - localltatea Red 

Zone Funcponale SuprafaJa (ha) Procent % din PopulaJia 
Total lntravilan 
-=- ..... ~ 

Institup i_~i si,rvicii, zona centra11i 1~7.33 30,6~ 1443 
LocuinJe ~i funcpuni 154,24 37,09 
complementare 
Unit1ip industriale ~i devozite 110,78 26.~4 
Unit1ip agrozootehnice 4,53 1,09 
Cai_ de ~llrnunicaJie :rittierll 6_,62 1,59 
Clli .ferate 0 . o 
SpaJii verzi 9,15 2,20 
amenajate/neamenajate, sport, 
agret11_e11t, proti,cpe 
Construcpi tehnico-edilitare 1,58 • 0,38 
TOTAL 4 14,23 100 1443 

Sursa: Evidenfele Consiliu/ui Local Reci, PUG REC[, redactare proprie 

Din punct de vedere al numarului de locuitori ~i al 
suprafetei intravilanului, localitatea Reci este cea mai 
mare localitate dintre eel patru care formeaza Comuna 
Reci. in aceasta localitate se concentreaza principalele 
institutii ~i servicii din 1ntreaga comuna, ocupand 127, 3 
hectare din totalul intravilanului localitatii (30,62%). Tot 1n 
aceasta localitate sunt cele mai multe locuinte si functiuni 

' ' ' complementare, pe o suprafata de 154,24 de hectare, ~i nu 
1n ultimul rand, unitatile industriale ~i depozitele ocupa o 
suprafata de 110,78 de hectare, aici fiind locatia fostei 
fabrici din Reci care ocu a o su rafata de 27 de hectare, si 



locatia fabricii HS Timber Group specializata 'in prelucrarea 
lemnului , fabrica avand o dimensiune de 68 hectare. 

Tabelul nr. 2: Bllant teritorlal • IOC3lltatea Blta 

Zone Funcµonale Suprafata (ha) ; Procent % din Populatia 
Total lntravilan -·--------~------; Insti_tut_ii ~i ~ervicii, zona centralll I 0,61 

· Locuinte ~i funcpuni , 34,B3 
: co_mJ)le!l_l~tar~ ; 
' IJD:i_tllp in~ustriale fi depozite 0 

: Un_i~ fi ~~~zoo_tehnice ' 0 
· !:!1i ~ comunicaJ:ie rut ierli 1,52 
; Clii Ferate ' 8,80 
· Spapi verzi 0 

amenajate/neamenajate, sport, 
agrement, protecJ:ie 

. c~~it r11~! t~hni~~-edilitare 
! 

<:io~ odarire comunal11, cimitire 
· TOTAL 

; 0,07 
1,03 
46,86 

1,29 
. 74,33 

0 
0 
3,24 

; 18,78 
0 

0,15 

2,± 0 
100 

Sursa: Evidenfe /e Consiliului Local Reci, PUG REC!, redactare proprie 
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285 

' 

! 

! 
; 

A~a cum se poate observa din datele tabelului de mai sus, 
'in localitatea Bita institutiile ~i serviciile ocupa numai o 
suprafata de 0,61 hectare, majoritatea intravilanului 
acestei localitati fiind ocupata de locuinte ~i functiuni 
complem~ntare, pe o suprafata de 34,83 ha, din totalul de 
46,86 ha. In aceasta localitate exista gara CFR, caile ferate 
acoperind o suprafata de 8,8 hectare. 

Tabelul nr. 3: Bllant teritorial • localltatea Aolnoasa 

Zone Funcµonale Suprafata (ha) Procent % din Populatia 
Total lntravilan ~- ·- -· . ~--~ ------ -_ Jnstitu{ii ~i servicii, zona central11 0,78 1,46 443 

Locuinte ~i funcpuni 37,78 70,82 
coin.plementare 
U11itlip industriale ~i depozite 0 0 
Unitlifi a~ ozootehnice 7,11 13,32 
Cai de co_rnunicape rutierll ~.45 l>,47 

· Clli Ferate 0 0 
Spapi verzi 2,56 4,80 
amenajate/neamenajate, sport, 
-~~men_t,. protecpe 
Construcp_i tehnico-edilitare 0 0,0 
Gos_poda~ire comunalll, cirnitire 1,67 3,1~ 
TOTAL 53,35 100 443 

Sursa: Evidenfele Consiliu/ui Local Reci, PUG REC/, redactare proprie 

In localitatea Aninoasa institutiile ~i serviciile ocupa numai 
o suprafata de 0, 78 hectare, ~i 'in aceasta localitate 
majoritatea intravilanului de locuinte ~i functiuni 
complementare, pe o suprafata de 37,78 ha, din totalul de 
53,35 ha. Este important de mentionat ca 'in Aninoasa este 
cea mai ridicata suprafata . ocupata de unitatile 
agrozootehnice, acestea ocupand 7, 11 hectare, aceasta 
fiind cea mai mare suprafata ocupata de astfel de unitati 
din toate localitatile comunei Reci. 



Tabelul nr. 4: Bllant terltorlal localltatea Sadova 

: Zone Funcponale Suprafafa {ha) . Procent % din Populalia 
: Total Intravilan 

: lnstitupi ~i -;.=;rcii, ;,;a- 2,65 ___ ..,.; _9 ____ - 1-33--

centraUi 
: Locuinte §i funcp uni 
' complementare 

Unitliµ industriale §i 
depozite 

! Unitlip agrozoot.ehnice 

• 24,34 

0 

, 0 
· Cai de comunica_µe rutieri 1,55 
' Clli Ferate 0 
; Spapi verzi 0 

amenajate/neamenajate, 
s_port, _a~eml!11t, prote':{ie 

i Construcpi tehnico• 0 
! edilitare 
. Gospodllrire comunalll, 0,9 

1 cimi.~ re 
: TOTAL 29,44 

82,69 

0 

. o 
5,27 

· O 
0 

' 0 ,0 

3,05 

' 100 : 133 

Sursa: Evidenfele Consiliu/ui Local Reci, PUG REC/, redactare proprie 

Localitatea Saciova este cea mai mica localitate din 
comuna Reci, atat din punct de vedere al numarului de 
locuitori, cat ~i din eel al dimensiunii intravilanului. In 
aceasta localitate practic intravilanul este ocupat de 1n 
proportie de 82,69% de locuinte ~i functiuni 
complementare, pe 2,65 hectare se regasesc institutiile ~i 
serviciile, iar caile de comunicatie rutiera ocupa 1,55 
hectare din intravilanul localitatii. 

' Aproximativ 76% din suprafata agricola a comunei era 
ocupata de suprafata arabila, iar 13% este ocupata de 
pa~uni. De asemenea, suprafata fanetelor reprezenta 11 % 
din totalul suprafetei agricole, iar suprafata livezilor ~i a 
pepinierelor pomicole doar 0, 1 %. 
Daca ne raportam la suprafata neagricola, 1n comuna Reci, 
cea mai mare suprafata (70%) este ocupata de paduri ~i alta 
vegetatie forestiera. Aceea~i situatie se regase~te la nivelul 
judetului Covasna, astfel 1ncat suprafata padurilor ~i a 
vegetatiei forestiere reprezinta 89,2% din totalul suprafetei 
neagricole. 
Constructiile, ~i terenurile ocupate de ape ~i balti 
reprezinta cate un procent de 24% din totalul suprafetei 
neagricole. Caile de comunicatii ~i caile ferate reprezinta 
cate un procent de 6% din totalul suprafe\ei neagricole. Cel 
mai mici suprafete neagricole (0,3%) sunt terenuri 
degradate ~i neproductive. 
In comuna Reci exista renumitele Lacuri de la Reci, cu o 
suprafata totala de 24 de hectare, din care 14,2 ha se afla 
1n proprietatea consiliului local Reci, iar restul 1n 
proprietatea Asociatiei Judetene a Vanatorilor ~i Pescarilor 
Sportivi Covasna. Lacurile sunt utilizate 1n scop de 
agrement (pescuit, 1not, etc.) Apele de suprafata din 
comuna Reci se compun din doua rauri, Raul Covasna ~i Raul 
!'legru, ~i din paraiele Saciova ~i Padureni. 
In localitatea Bita, 1n curtea parohiei reformate exista un 
izvor de apa minerala ce poate fi valorificat atat pentru 



asigurarea apei minerale pentru populatia locala, cat ~i 1n 
scopuri turistice ~i de agrement. 
Spre deosebire de majoritatea comunelor din judet, la 
nivelul comunei Reci pe baza datelor statistice putem asista 
la cre~terea populatiei 1n mod fluctuat 1n ultimii 20 ani. 
Conform Recensamantului, numarul locuitorilor din comuna 
1n anul 2011 a fost 2304 de persoane, cu o populatie de 
97,6% de etnie maghiara (proportia locuitorilor de etnie 
romana a fost de 1, 3% iar des pre 1 , 1 % nu exista date 
oficiale). In ceea ce prive~te structura confesionala a 
populatiei, 89% erau de religie reformata, 7, 1% erau 
romano-catolici, 1,6% ortodoqi, 0,4% Martorii lui lehova, 
0,3% adventi~ti ~i 0,3% unitarieni. 
Numarul caselor de locuit este de 1118 (date din anul 2019) 
,n care traiesc 1056 de gospodarii. In urma activitatilor de 
dezvoltare a retelei de apa ~i canalizare 1n momentul de 
f ata 71 % din gospodariile locale au acces la reteaua de apa 
potabila, iar 56% sunt racordate la reteaua de canalizare 
menajera. 

Tabelul nr. 6: Accesul comunel Red la servidlle publice, 2016 

Denumire 

Numarul caselor de locuit 

. Numarul gospodariilor 

Procentu~ gospodariilor racordate la refeaua de apa 
Re1eaua de alimentare cu energie electrica 

Procentul gospodariilor racordate la refeaua de canalizare 
. in~fil;i-.:-e c~~tr~~ ··· · · 

Baie/WC interior 

Reci 

1118 

1056 
-

71% 
· -

97% 

56% 

7% 

42% 

Caracteristicile amplasamentului vizat de proiect: 

Terenul apartine teritoriului adrninistrativ al comunei Reci. 
Are o suprafata de 2181 mp proprietatea beneficiariului 
conform extrasului de carte funciara nr. 25554, cu nr. 
cad. 25554, anexat in copie prezentei documentatii. 
Momentan pe amplasament sunt doua constructii: caminul 
cultural, construit din lemn si grup sanitar. 
Caminul cultural necesita reabilitare termica si 
modernizare. Din ridicarea topografica 
reiese ca terenul este plan, nu prezinta accidentari. 
Regimul economic: 
Categoria de folosinta: curti constructii 

I ndicatori fizici: 
Regim de inaltime: parter Sc = 229 mp Sd = 229 mp 
Vecinatati: 
- la nord: proprietate privata, 
- la sud: drum de acces, 
- la vest: proprietate privata, 
- la est: parau. 



Conditii de amplasare: 
Terenul se afla in intravilanul comunei Reci, in satul 
Aninoasa si este proprietatea 
beneficiarului conform C. F. nr. 25554. 

Constructia propusa spre reabilitare are regimul de inaltime 
parter. Peretii constructiei sunt din barne de lemn. Se 
propune izolarea termica a peretilor extriori si 
planseului peste parter respectiv reabilitarea sarpantei si 
invelitorii. Tamplaria este din PVC de slaba calitate, 
degradata, deformata, neasigurand etanseitate suficienta. 
Prin reabilitare se propune inlocuirea tamplariei existente 
cu tamplarie noua care satisface cerintele de izolare 
termnica si acustica. Concluzia finala: constructia prezinta 
degradari la finisaje (fisuri, exfolieri) si lipsuri la cerinta de 
calitate privind economia de energie si izolarea termica. 
Constructia necesita reabilitare termica. 
lnvestitia va cuprinde ~i lucrari de finisaje interioare ~i 
dotari, acestea vor fi finantate din contributia proprie a 
sol icitantului. 

Obiective generale: 
- reducerea consumului de combustibil conventional utilizat 
la prepararea agentului termic pentru incalzire; 
- reducerea cheltuielilor de incalzire a spatiilor pe perioada 
de iarna 

- reducerea cheltuielilor de racire a spatiilor pe perioada 
de vara; 
- utilizarea surselor moderne de energie atat pentru 
producerea energiei electrice cat si pentru apa calda si 
incalzire; 
- solutii moderne si materiale de calitate pentru rezolvarea 
degradarilor nestructurale; 
- rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la 
incendiu conform prevederilor legale in vigoare 

Cladirea Caminului cultural din localitatea Aninoasa 
comuna Reci se 1ncadreaza 1n Clasa de rise seismic Rslll ~i 
nu necesita lucrari de consolidare antiseismica, clasa de 
importanta a cladirii, conform Ord MLPAT 31 /N/95, este Ill. 
Starea buna a peretilor exteriori ai cladirii permit aplicarea 
anvelopei pentru 1mbunatatirea confortului termic. 
lmbunatatirea confortului t~rmic nu va conduce la 
1nrautatirea rezistentei ~i a stabilita\ii 1n exploatare 1n 
spiritul Legii 10/95 republicat 1n 2007 ~i al codului Codul de 
proiectare P100-3/2008. Lucrarile propuse a fi realizate 
prin proiect sunt 100% lucrari eligibile ~i vizeaza cre~terea 
eficientei energetice a cladirii prin lucrari de reabilitare. 



2. Necesitatea si 
' oportunitatea 

investitiei 
pentru care se 
aplica 

Caminul cultural reprezinta un bastion al ocrotirii 
patrimoniului cultural traditional, este un simbol al 
organizarii ~i fun(tionarii vietii socio-culturale dar ~i o 
interfata socio-culturala de mare importanta. 
Caminul cultural situat sub adresa sat Aninoasa, comuna 
Reci FN a fost construit 1n anii 1950. Cladirea, din lipsa 
fondurilor din bugetul local, ce pot fi destinate reabilitarii 
cladirilor publice cu servicii publice (socio-culturale) nu a 
putut fi reabilitat, resursele financiare fiind orientate 1n 
anii precedenti. spre reabilitarea caminului cultural din 
satul Reci, ~i starea sa nu este corespunzatoare pentru 
organizarea de evenimente socio-culturale pentru 
populatia locala din satul Aninoasa, astfel locuitorii acestui 
sat component nu au acces la infrastructura culturala, fiind 
nevoiti sa se deplaseze 1n satul Reci pentru a participa la 
evenimente, manifestatii socio-culturale ~i informari 
publice. · 
In Romania, eel mai raspandit tip de infrastructura culturala 
este reprezentat de caminele culturale/casele de cultura. 
Caminele culturale 1n zonele rurale 1ndeplinesc un rol 
multiplu, acestea deseori fiind unicele spatii aflate la 
dispozitia membrilor comunitatii locale 1n care se pot 
organiza diferite activitati sociale, comunitare ~i culturale 
respectiv unde se pot expune ~i prezenta publicului larg 
diferite produse culturale tangibile ~i intangibile. Prin 
Programul National de Redresare ~i Rezilienta se deschide 
o mare oportunitate pentru realizarea unor investitii cu 
privire la reabilitarea ~i eficientizarea acestor edificii de 
mare importanta. 
lnvestitia vizeaza a~adar reabilitarea unui spatiu socio
cultural de mare importanta din punct de vedere al 
organizarii ~i fun(tionarii vietii socio-culturale din satul 
Aninoasa, comuna Reci. 

lmplementarea unui proiect de finantare prin PNRR, 
componenta 1 O - Fondul local este oportuna ~i necesara 
pentru a 1ndeplini urmatoarele obiective: 
1. Asigurarea accesului populatiei locale din satul Aninoasa 
la infrastructura si servicii culturale 
2. lntarirea rolului caminului cultural 1n cre~terea 
atractivitatii satului Aninoasa ~i a 1ntregii comune, prin 
asigurarea funqionarii acestuia ca o interfata culturala de 
calitate 
3. Transformarea caminului cultural 1ntr-un spatiu 
corespunzator pentru organizarea ~i desfa~urarea 1n bune 
conditii a unor activitati culturale si sociale 

' ' ' 4. Sprijinirea initiativelor socio-culturale locale ~i 
sprijinirea dezvoltarii vietii culturale ~i comunitare prin 
asigurarea unui spatiu reabilitat ~i function al 1n care 
organizatiile ~i actorii culturali ~i sociali locali pot organiza 
evenimente de 1nalta calitate, dezvoltand astfel viata 
comunitara locala. 



Prin reabilitarea caminului cultural 1n conformitate cu cele 
descrise 1n raportul de expertiza tehnica ~i 1n documentatia 
tehnico financiara 1n curs de elaborare se vor 1mbunatati 
semnificativ conditiile desfasurarii activitatilor culturale si ' , , , 
sociale, ~i 1n acela~i timp vor fi accesibile noi produse 
culturale, neaccesibile pana 1n momentul de fata din lipsa 
conditiilor actuale ale caminului cultural din Aninoasa. 
Neces'itatea investitiei se justifica prin f aptul ca 'in 
momentul de fata caminul cultural nu poate functiona la 
adevarata sa valoare din pricina starii actuale a cladirii. 

Luand 1n considerare rolul si functiile caminului cultural 1n , , 

gazduirea ~i organizarea vietii culturale din localitatea 
Aninoasa, consideram investitia ca fiind una oportuna. 
Nu 1n ultimul rand necesitatea ~i oportunitatea investitiei 
este justificata ~i prin Strategia de Dezvoltare Locala a 
comunei Reci pentru perioada 2016-2027, care 1n cadrul 
masurii 2.2 - Viata culturala bogata - comunitate viabila 
cuprinde urmatorul proiect ce trebuie implementat 1n 
perioada de programare 2021-2027: 
• Reabilitarea, eficientizarea energetica a 
caminelor culturale din localitatile Aninoasa ~i Saciova: 
Cladirile caminelor culturale din aceste doua localitati sunt 
'in stare necorespunzatoare ~i nu faciliteaza realizarea unor 
evenimente socio-comunitare de 1nalta calitate. Principala 
problema a acestora este legata de eficienta energetica a 
cladirilor ~i lipsa dotarilor corespunzatoare. Este necesar 
realizarea auditarii energetice a cladirilor, 1ntocmirea de 
documentatii tehnico-financiare pentru a putea obtine 
fonduri de finantare pentru reabilitarea cladirilor prin 
intermediul componentei 10 - Fondul Local al PNRR sau prin 
intermediul programelor de eficientizare energetica a 
cladirilor publice finantate de Administratia Fondului 
pentru Mediu. 

Concluzionand cele prezentate mai sus, necesitatea ~i 
oportunitatea investitiei se argumenteaza: 

din punct de vedere al dezvoltarii vietii socio
comunitare - culturale - acest spatiu (camin cultural 
Aninoasa) la nivelul satului reprezinta un spatiu 1n 
care se ofera servicii publice importante 
din punct de vedere economic - prin reducerea 
costurilor legate de cheltuielile operationale ale 
caminului cultural, reducerea cheltuielilor cu 
energia 
din punct de vedere al eficientei energetice ~i a 
mediului - prin reducerea necesarului de energie 
primara, ~i prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera, fapt demonstrat ~i prin auditul energetic 
elaborat. 



3. Corelarea cu 
proiecte deja 
implementate 
la nivel local 

Comuna Reci, 1n ultimii ani depune eforturi considerabile 
pentru a realiza investitii menite sa asigure cre~terii 
calitatii vietii ~i a bunastarii populatiei finalizand investitii 
cardinale pentru atingerea acestor obiective. Pe lista 
proiectelor finalizate se poate mentiona finalizarea 
modernizarii ~i dotarii caminului cultural din satul Reci, 
prin fonduri asigurate din bugetul local ~i din Programul 
National de Dezvoltare Locala. Asadar comuna a initiat 
procesul de modernizare a cladirilor caminelor cultur~le, 
fiind finalizata modernizarea celei mai mari cladiri dintre 
cele trei existente, iar momentan se dore~te reabil itarea 
caminului cultural din Aninoasa, urmand ca prin alte fonduri 
sa fie modernizata ~i cladirea caminului din Saciova, care 
din pacate nu se poate finanta din PNRR, fiind necesare 
lucrari de consolidare a structurii cladirii. 
0 prima etapa a unui proiect de maxima importanta care 
vizeaza ~i localitatea Aninoasa, a fost finalizat recent ~i 
vizeaza 1nfiintarea sistemelor de alimentare cu apa ~i 
canalizare menajera 1n comuna Reci, satele Aninoasa ~i 
Saciova, judetul Covasna. Urmeaza finalizarea etapei a 2-a 
din acest proiect prin intermediul unei finantari ce se 
dore~te a fi obtinuta prin intermediul ,,PNI Anghel Saligny". 

4. Corelarea cu Comuna Reci implementeaza proiecte de finantare 
proiecte 1n cardinale pentru asigurarea unei infrastructuri de baza care 
curs de sa faca cerintelor actuale ale populatiei locale. Momentan 
implementare este 1n curs de finalizare proiectul Modernizare ~i 
de la nivel consolidare drumuri de interes local 1n comuna Reci, 
local judetul Covasna, proiect finantat prin intermediul 

Programului National de Dezvoltare Locala 11, prin care se 
va moderniza DC 25 1ntre Km 2+200 - 5+922, ~i DC19 1ntre 
Km 0+000 - 1 +200, respectiv refacerea podului peste Raul 
Negru de pe DC19 Km 0+465. 

5. Corelarea 
celelalte 

cu Proiectul este 1n corelare cu alte proiecte ce au fost depuse 

proiecte 
pentru care se 
aplica la 
finantare 

1n cadrul diferitelor programe de finantare, cum ar fi: 
- INFIINTAREA SIST~~LOR DE ALIMENTARE CU APA ~I 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA RECI, SATELE ANINOASA 
~I SACIOVA, JUDETUL COVASNA ETAPA II depus 1n cadrul PNI 
Anghel Saligny, 
- Reabilitarea Blocurilor de locuit 1 ~i 2 din sat Reci, depus 
1n cadrul PNRR Componenta CS - Valul Renovarii -
OPERATIUNEA A3.1 - Renovare energetica moderata a 
cladirilor rezidentiale multifamiliale 

' - Modernizarea strazi 1n comuna Reci - depus 1n cadrul PNI 
Anghel Saligny, ce vizeaza drumurile publice din interiorul 
localitatilor Reci, Bita ~i Aninoasa. 
- Elaborare PUG ~i RLU pentru comuna Reci, depus 1n cadrul 
PNRR 

Corelarea cu aceste proiecte este asigurata prin faptul ca 
administratia publica locala comuna Reci, 1si planifica 



6. Efectul 
pozitiv 
previzionat 
prin 
realizarea 
obiectivului 
de investitii 

investitiile ~i proiectele local epe baza unei strategii locale 
bine gandite, realizate prin intermediul unei participari 
publice corespunzatoare, iar 1n prima instanta se dore~te 
dezvoltarea infrastructurii de baza, asigurarea accesului 
populatiei locale la infrastructura rutiera ~i retele tehnico
edil itare de calitate, 1nsa se are 1n vedere ~i faptul ca o 
localitate viabila asigura ~i acces la infrastructura ~i servicii 
socio-culturale de 1nalte calitate populatiei locale. 
Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirii 
caminului cultural din satul Aninoasa, contribuind astfel la 
'imbunatatirea furnizarii de servicii publice (servicii socio
culturale) la nivel local. 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei 
publice: 
- Reabilitarea termica a cladirii 
- Cre~terea eficientei enregetice prin economie de 
energie, reducerea cu 30% a consumului de energie primara 
- Reducerea emisiilor CO2 
- Cresterea randamentului sistemului de 1ncalzire si , 
illuminat. 
-Crearea unor spatii mai confortabile ~i mai sanatose pentru 
a 'imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatii 
administrativ-teritoriale 
- Prin intermediul prezentului proiect nu se dore~te 
amenajarea de statii de 'incarcare, avand 1n vedere ca 'in 
conformitate cu cerintele din Ghidul specific, comuna 
trebuie sa realizeze doua statii de 'incarcare, aceasta 
sarcina este 1ndeplinita prin intermediul celuilalt proiect 
depus 'in cadrul PNRR. Componenta 10 - Fondul local, prin 
care se doreste elaborarea Planului Urbanistic General si al , , 

Regulamentului local de Urbanism. 
7. Modul de Proiectul 1ndepline~te Conditiile de aplicare, respectiv 

'indeplinire a criteriile de eligibilitate ale solicitantilor ~i tipuri de 
conditiilor lucrari/ categorii de cheltuieli eligibile pentru investitia 1.3 
aferente - Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a 
investitiilor 'imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor 

administrativ-teritoriale, ~i anume : 
- investitia presupune renovarea energetica moderata 

a cladirilor publice, iar 'in urma implementarii 
proiectelor de reabilitare energetica moderata, se 
va obtine o reducere de peste 30% a consumului de 
energie primara 'in comparatie cu consumul actual 

- cladirea vizata de proiect este o cladire publica 
destinate furnizarii de servicii publice (servicii 
pentru populatie - camin cultural) catre cetateni 

- cladirea a fost construita 'inainte de anul 2000 (a se 
vedea expertize le tehnice) 

- lucrarile propuse vizeaza lucrari eligibile stabilite 
prin Anexa 1 al Ghidului Solicitantului. 



- rnasurile de cre~tere a eficientei energetice sunt 
fundarnentate 1n raportul de expertiza tehnica ~i 1n 
raportul de audit energetic, care apoi vor fi detaliate 
1n DALI ~i proiectul tehnic. 

- lucrarile care nu tin de sisternele de 1rnbunatatire a , , 
eficientei energetice nu depa~esc pragul de 10% din 
valoarea totala a costurilor; 

- valoarea solicitata depa~e~te suma maxima eligibila 
ce poata fi accesata de o cornuna 

- lucrarile propuse necesita lucrari autorizatie de 
construire 

- cladirea nu este 1ncadrata 1n clasele I si II de rise 
seismic, conform raportului de expertiza Tehnica. 

- cladirea se afla 1n proprietatea publica a UAT Reci, 
1nscrierea dreptului de proprietate fiind definitiva 

- vor fi respectate regulile privind ajutorul de stat, 
executia lucrarilor va fi atribuita prin licitatie, 
cladirea re nova ta nu va f i utilizata pentru 
desfa~urarea unor activitati economice ~i vor fi puse 
la dispozitia tuturor 1n mod nediscrirninatoriu 

- proiectul cuprinde toate qocumentele, anexele 
solicitate la depunerea acestuia 

- pe perioada de durabilitate vor fi respectate toate 
conditiile impuse de finantator 

8. Descrierea Procesul de irnplernentare a proiectului va cuprinde 
procesului de urmatoarele faze: 
implementare 1 . Elaborare depunere ~i selectie proiect 

9. Alte 
informatii 

DATA 

SEMNATURA 

2. Semnare contract de finantare 
3. Finalizare ~i aprobare DALI ~i deviz general 
4. Elaborare PT 
5. Realizarea achizitiilor de lucrari 
6. Obtinerea Autorizatiei/autorizatiilor de construire 
7. Re~lizarea lucra'rilor 1n ' conforrnitate cu 

documentatia tehnica aprobata 
8. Prezentarea docurnentelor 1n etapa de implementare 



Anexa nr. 2 la HCL 46 din 2022 

Descrierea investifiei 

REABILITARE CA.MIN CULTURAL - ANINOASA 

ldentificarea sursei de finanfare: 
Investitia vizeaza reabilitarea ~i eficientizarea energetica a caminului cultural din 
localitatea Aninoasa, comuna Reci, judetul Covasna, prin intermediul apelului de proiecte 
din cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta, Componenta C 10 - F ondul Local, 
Investitia I.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile 
publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. 
Renovarea moderata conform recomandarii Comisiei privind renovarea cladirilor m. 
2019/786 presupune economii de energie primara cuprinse intre 30-60%. 
Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile :f'ara 
TVA. 

Caracteristicile amplasamentului vizat de proiect: 

Terenul apartine teritoriului administrativ al comunei Reci. Are o suprafata de 2181mp in 
proprietatea beneficiariului conform extrasului de carte funciara m. 25554 Reci, cum. cad. 
25554, anexat in copie prezentei documentatii. 
Momentan pe amplasament sunt doua constructii: caminul cultural, construit din lemn si 
grup sanitar. Caminul cultural necesita reabilitare termica si modernizare interioara. Din 
ridicarea topografica reiese ca terenul este plan, nu prezinta accidentari. 
Regimul economic: 
Categoria de folosinta: curti constructii 

Indicatori fizici: 
Regim de inaltime: parter Sc = 229 mp Sd = 229 mp 
V ecinatati: 
- la nord: proprietate privata, 
- la sud: drum de acces, 
- la vest: proprietate privata, 
- la est: parau. 
Conditii de amplasare: 

Terenul se afla in intravilanul comunei Reci, in satul Aninoasa si este proprietatea 
beneficiarului conform C.F. m. 25554 Reci. 

Constructia propusa spre reabilitare are regimul de inaltime parter. Peretii constructiei sunt 
din barne de lemn. Se propune izolarea termica a peretilor extriori si 
planseului peste parter respectiv reabilitarea sarpantei si invelitorii. Tamplaria este din 
PVC de slaba calitate, degradata, deformata, neasigurand etanseitate suficienta. Prin 
reabilitare se propune inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie noua care satisface 
cerintele de izolare termnica si acustica. Concluzia finala: constructia prezinta degradari la 
finisaje (fisuri, exfolieri) si lipsuri la cerinta de calitate privind economia de energie si 
izolarea termica. Constructia necesita reabilitare termica. 
Investitia va cuprinde ~i lucrari de finisaje interioare ~i dotari, acestea vor fi finantate din 



contributia proprie a solicitantului. 

Obiective generale: 
- reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic 
pentru incalzire; 
- reducerea cheltuielilor de incalzire a spatiilor pe perioada de iarna 

- reducerea cheltuielilor de racire a spatiilor pe perioada de vara; 
- utilizarea surselor modeme de energie atat pentru producerea energiei electrice cat si 
pentru apa calda si incalzire; 
- solutii modeme si materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurale; 
- rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor 
legale in vigoare 

Cladirea Caminului cultural din localitatea Aninoasa comuna Reci se incadreaza in Clasa 
,.~ de rise seismic RsIII ~i nu necesita lucrari de consolidare antiseismica, clasa de importanta 

a cladirii, conform Ord MLPAT 3 l/N/95, este III. 
Starea buna a peretilor exteriori ai cladirii permit aplicarea anvelopei pentru imbunatatirea 

confortului termic. Imbunatatirea confortului termic nu va conduce la inrautatirea 
rezistentei ~i a stabilitatii in exploatare in spiritul Legii 10/95 republicat in 2007 ~i al 
codului Codul de proiectare PI00-3/2008. Luera.rile propuse a fi realizate prin proiect sunt 
100% lucrari eligibile ~i vizeaza cre~terea eficientei ertergetice a cladirii prin lucrari de 
reabilitareCladirea Caminului cultural din localitatea Aninoasa comuna Reci se incadreaza 
in Clasa de rise seismic RsIII ~i nu necesita lucrari de consolidare antiseismica, clasa de 
importanta a cladirii, conform Ord MLPAT 31/N/95, este III. 
Starea buna a peretilor exteriori ai cladirii permit aplicarea anvelopei pentru imbunatatirea 

conf ortului termic. lmbunatatirea conf ortului termic nu va conduce la inrautatirea 
rezistentei ~i a stabilitatii in exploatare in spiritul Legii 10/95 republicat in 2007 ~i al 
codului Codul de proiectare Pl 00-3/2008. Luera.rile propuse a fi realizate prin proiect sunt 
100% lucrari eligibile ~i vizeaza cre~terea eficientei energetice a cladirii prin lucrari de 
reabilitare. 

Bugetul proiectului: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului, calculata in conformitate cu precizarile din ghidul 
specific este de 496.011,25 lei :f'ara TVA, astfel cum reiese din urmatorul calcul: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului = (aria des:ra~urata x cost unitar pentru lucrari de 
renovare moderata) + (cost statie incarcare rapida x numar statii) 
496.011,25 lei = 100.760 euro = 229 mp x 440 euro+0 euro x 2 
Cursul valutar utilizat este cursul Infoeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR 
Componenta ClO-Fondul Local, Investitia I.3, 1 euro=4,9227 
Prin intermediul prezentului proiect nu se dore~te amenajarea de statii de incarcare, avand 
in vedere ca in conformitate cu cerintele din Ghidul specific, comuna trebuie sa realizeze 
doua statii de incarcare, aceasta sarcina este indeplinita prin intermediul celuilalt proiect 
depus in cadrul PNRR. Componenta 10 - Fondul local, prin care se dore~te elaborarea 
Planului Urbanistic General ~i al Regulamentului local de Urbanism 



ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Nr. 2720/31.05.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea proiectului ,,REABILITARE CA.MIN CULTURAL ANINOASA" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul Planului 
National de Redresare ~i Rezilienta Componenta ClO - Fondul Local, Investitia I.3 - Reabilitare 

.~ moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile 
administrativ-teritoriale, publicat in Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022, 

Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirilor publice, contribuind astfel la 
imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. lnvestitia finanteaza renovarea moderata 
a cladirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie 
primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare ~i certificatul de 
performanta energetica realizat la finalizarea investitiei. 

Rata de finantare in cazul investitiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este 
de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, in limita bugetelor predefinite pe 
categorii de UAT-uri. 

Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lanseaza apel comun destinat unitatilor 
administrativ-teritoriale ~i subdiviziunilor municipiului Bucure~ti de pe tot teritoriul Romaniei , 
care cuprinde toate investitiile aferente componentei, etapizat in doua runde: 

- Prima runda de atragere de fonduri va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, in limita 
bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investitiile 1, 2 ~i 3. 

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata este 440 euro/rnp, fara TV A. 
Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 

considerate neeligibile. 
Confo1m comunicarilor oficiale ale MDLPA, incepand cu data de 16.05.2022, va fi 

disponibila platforma electronica prin care pot fi transmise cererile de finantare. Hotararea consiliului 
local prin care se aproba participarea comunei Reci 111 proiectul ,,REABILIT ARE CAMIN CULTURAL 
ANINOASA". 

ce se depune in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta Componenta CIO - Fondul 
Local, Investitia I.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de 
servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale. 

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 
aprobarea proiectului ,,REABILITARE CA.MIN CULTURAL ANINOASA". 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 

JJ 


