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ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA NR.47 /2022 

privind aprobarea proiectului "MODERNIZARE CLA.DIRE ADMINISTRA TIV A 
(FOSTA ~COALA. DIN COMOLA.U)" 

Consiliul Local al Comunei Reci , judetul Covasna, 
1ntrunit 111 ~edinta extraordinara din data de 3 iunie 2022; 
Analizand Referatul de aprobare al primarului comunei Reci 111 calitate de initiator, i'nregistrat cu nr. 

2723/31.05.2022 privind aprobarea proiectului " MODERNIZARE CLA.DIRE ADMINISTRATIV A. (FOSTA 
~COALA. DIN COMOLA.U)" 
~i Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 1nregistrat sub nr. 
2725/31.05.2022, 

Vazand Rapo1tul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
In baza ~i 111 conformitate cu: 
- 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/C 10, componenta IO - 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 i'n cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C 10, componenta 10 - 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. I 39 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 111 proiectul ,,MODERNIZARE CLAD IRE ADMINISTRA TIV A 
(FOSTA ~COALA DIN COMOLAU)" ce se depune 111 cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 
Componenta Cl0 - Fondul Local, lnvestitia I.3 . Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a 1mbunatati 
serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. 

Art. 2. - Se aproba nota de fundamentare a investitiei " MODERNIZARE CLAD IRE ADMINISTRA TIV A 
(FOSTA ~COALA DIN COMOLAU)", prezentata in anexa nr. 1 parte integranta din prezenta Hotarare, in 
conformitate cu cerintele Ghidului Specific. 

Art. 3. - (1) Se aproba valoarea totala a cheltuielilor eligibile calculat conform ghidului specific 'in cuantum 
827.407,41 lei, (168.080 euro), fara TVA, la obiectivul de investitii " MODERNIZARE CLADIRE 
ADMINISTRA TIVA (FOSTA ~COALA DIN COMOLAU)" din care valoarea investitiei flira statii 827.407,41 
lei flira TV A ~i valoarea statiilor de incarcare O lei flira TV A. 

(2) Se aproba descrierea sumara a invest1t1e1 proiectului "MODERNIZARE CLADIRE 
ADMINISTRA TIVA (FOSTA ~COALA DIN COMOLAU)" 1n concordanta cu in conformitate cu cerintele 
Ghidului Specific potrivit anexei nr. 2, parte integranta la prezenta Hotarare. 

Art. 4. - Com una Reci se angajeaza sa asigure toate cheltuielile legate de proiect, inclusiv a cheltuieli lor 
nee ligibi le care asigura irnplementarea proiectu lui , astfe l cum acestea vor rezulta din documentatii le tehnico
economice/contractul de lucrari so licitate 111 etapa de imp lementare. 

Art. 5. - Se em eaza di. Dombora Lehel-Lajos, primarul comunei Reci 111 calitate de reprezentant 
legal, pentru sem ·ea contractului It) finantare . 

Art. - Cu ducerea la 1 1~plinire a prezentei hotarari se 1nsarcineaza di. primar, Dombora Lehel-Lajos. 

Contrasemneazii, 
Secretarul general al comunei 

NEMETH Timea-Katalin 

Nh 



ANEXA 1 la HCL 47 din 2022 

Planul Na~ional de Redresare ~i Rezilien~a 
Componenta C10 - Fondul Local 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Anexa la Ghidul specific 
ModelF 

MODERNIZAREA CLADIRE ADMINISTRATIVA (FOSTA SCOALA DIN COMOLAU) 
Planul 
National de 
Redresare ~i 
Rezilientii, 
Componenta 
10 - Fondul 
Local, 
lnvestitia I. 3 
Reabilitarea 
moderatii a 
cliidirilor 
publice 
pentru a 
1mbunatiiti 
serviciile 
publice 
prestate la 
nivelul 
unitatilor 
administrativ 
-teritoriale 

Descrierea pe 
scurt a 
situatiei 
actuale ( date 
statistice, 

1 · elemente 
specifice, 
etc.) 

Titlu apel proiect 

MODERNIZAREA CLADIRE ADMINISTRATIVA (FOSTA SCOALA 
DIN COMOLAU) , 

Comuna Reci se situeaza 1n partea centrala a judetului 
Covasna, 1n Depresiunea Sfantu Gheorghe. Coordonatele 
geografice care definesc geografic 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. 



75 1S0 JCO Ii.It\ 

Sursa: Redactare proprie 

Comuna Reci se afla 1n relat iva 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~ul Covasna, 
~i la 28 de km de municipiul Targu Secuiesc. Distan\a dintre 
comuna Reci ~i capitala Romaniei, Bucure~ti este de 202 
km. 
Tn 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 teritaml - localltatea Red 

Zone Funqionale SuprafaJa (ha) Procent % din Populatia 
Total lntravilan --- """'-'-

h1stituJ_ii ~i servicii, zona centralll g7,3_3 30,62 1443 
Locuinte ~i funcpuni 154,24 37,09 
complementare 
llni~fi in~ustriale li depozite 11(),78 26,_64 
Unitllp a_grozootehnice 4,53 1,09 

<:at ~e ~om11nicatie rutiera 6,62 1_._59 
Clli Ferate 0 0 
Spapi verzi 9,15 2,20 
amenajate/neamenajate, sport, 
a_wen1_e!)_!,_er~!ecr!e 
Construcpi tehnico-edilitare 1,58 o,_38 
TOTAL 4 14 ,23 100 1443 

Sursa: Evidenfele Consiliului Local Reci, PUG RECI, redactnre proprie 

Din punct de vedere al numarului de locuitori ~i al 
suprafetei intravilanului, localitatea Reci este cea mai 
mare localitate dint re eel patru care formeaza Comuna 
Reci. Tn 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, unitatne 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 1n pre lucrarea 
le mnului, fabrica avand o dimensiune de 68 hectare. 

Tabelul nr. 2: Bllant terltorlal - localltatea Dita 

Zone Funqionale Suprafat,i (ha) 

~- .. . ~---- ·~- -
: lnstitufii ,i servicii, zona centralli _ 0,61 
: Locuinte ~i funcpuni 34,83 
• con1p!em!!n~re 
_ Uni~{i industriale §i depozite , 0 
; U!!itAJ:i 11groz~otehnice 
[ Cai de co111unicape rutierl! 
• _Clii Ferate 
, Spafii verzi 

0 
I . 

i 1,52 
I 8,80 

0 
, amenajate/neamenajate, sport, 

1 
• agrement, protecpe 
; Constru~J:ii tehni~o-edilitare 
; q"osp~d!irire comunaiil, cllititire 
' TOTAL 

I 0,07 
1,03 
46,86 

' Procen t % din 
Total lntravilan 

1,29 
1 74,33 

0 
0 
3,24 
18,78 
0 

•o.is 
~,±0 
100 

Populatia 

---
285 

: 285 

Sursa: Evidenf:ele Consiliului Local Reci, PUG REC/, redactare proprie 

i 

' 

I 

' 
i 

! 
' 
' 
' 

A~a cum se poate observa din datele tabelului de mai sus, 
1n localitatea Bita institutiile ~i serviciile ocupa numai o 
suprafata de 0,61 hectare, majoritatea intravilanului 
acestei localitati fiind ocupata de locuinte ~i functiuni 
complemeptare, 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 or. 3: Bilant teritorlal • localitatea Aulnoasa 

; Zone Funqionale 

•·· 
In_sti.fl:l.tii -~I sei:yicli, zona central!! 

' Locuinte §i funcpuni 
: complementare 
. Uni!l!_ti industriale §i depozite 
; Unitllfi agrozootehnice 

Cai de comunicape rutierli 
I Clii F~r~t~ --- · · · · 

· Spafii verzi 
amenajate/neamenajate, sport, 

'. aw.ement, protecpe _ 
; Co_n_st_riu:pi tehnico-ecljlitare 
_ Gospo_d!irire comunalli, cimitire 
; TOTAL 

SuprafaJa (ha) 

0,78 
37,78 

0 

7,!l 
3,45 
0 
2,56 

0 

1,67 
53,35 

-
Procent % din : Populatia 
Total lntravilan 
1,46 
70,82 

0 
13,32 
6,47 
0 
4,80 

0,0 
3,14 
100 

-M~ ...... 
443 

, 443 

Sursa: Evidentele Consi/iului Local Reci, PUG REC!, redactare proprie 

In localitatea Aninoasa institutiile ~i serviciile ocupa numai 
o suprafata de 0, 78 hectare, ~i 1n 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 1n 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 or. 4: Blbnperltorlal localltatea Sadova 

Zone Funcponale [ Supra.fat,! (ha) 

' 
n -ns-titu- p-·i ~- j s-el'VJ- . cii, zona 2,65 
· centrala 
, Locuinte ~i funcpuni 
. complementare 
: Uni tllli hldustriale ~i 
•. depozit_e 
, Unitllp agrozootehnice 

Cai de _co1nunica_pe rutierll 
: Clli Ferate 

i 24,34 

, 0 

' Spa~i verzi 
amenajate/neamenajate, 
sport, agrement, protecpe i 

• C~ns~~i t~h~l~~- · [ 0 
· edilitare 

Gospodllrire comunalll, 
c!!1Ji~re 

: TOTAL 

'' 
I 0,9 

I 
i 29,44 

Procent % din : Populatia 
. Total lntravilan 

' 82,69 

0 

, o 
S,27 
0 
0 

; 0,0 

· 3,05 

' 100 

133 

. 133 

Sursa: Evidentele Consi/iu/ui Local Reci, PUG REC/, redacta/"e proprie 

Localitatea Saciova este cea mai mica localitate din 
cornuna Reci, atat din punct de vedere al nurnarului de 
locuitori, cat ~i din eel al dirnensiunii 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 cornunicatie rutiera ocupa 1,55 
hectare din intravilanul localitatii. 

' Aproxirnativ 76% din suprafata agricola a comunei era 
ocupata de suprafata arabila, iar 13% este ocupata de 
pa~uni. De asernenea, 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 cornuna 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 cornunicatii ~i caile ferate reprezinta 
cate un procent de 6% din totalul suprafetei neagricole. Cel 
mai mici suprafete neagricole (0,3%) sunt terenuri 
degradate si 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 
cornuna Reci se compun din doua rauri, Raul Covasna ~i Raul 
Negru, si din paraiele Saciova si Padureni. 
In localitatea Bita, 1n curtea parohiei reformate exista un 
izvor de apa minerala ce ooate 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 popula\ie de 
97,6% de etnie maghiara (propor\ia locuitorilor de etnie 
romana a fost de 1,3% iar despre 1, 1 % nu exista date 
oficiale). In ceea ce prive~te structura conf esionala 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) 
1n care traiesc 1056 de gospodarii. In urma activitatilor de 
dezvoltare a re\elei 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 servldile publlce, 2016 

, Denumire Reci 

·--- ----- -- -Numarul caselor de locuit 1118 
. . .... . . . ·- . . .. - . ·• - . 

' Numarul gospodariilor 1056 

Procentul gospodariilor racordate la reteaua de apa 71 % -- .. - ., . . . .. •· 

, Reteaua de alimentare cu energie electrica 97% 
. -- - - - ·- -- . . .. · · - · -· 
· Procentul gospodariilor racordate la reteaua de canalizare 56% 
• f~~ai~~ ~-~~tt~Hi . . 7% 

. Baie/WC interior 42% 

Caracteristicile amplasamentului vizat de proiect: 

lmobilul situat in localitatea Reci, 1nscris 1n C. F. 25903 Reci 
cu nr. cad. 25903, este compus din teren 1n panta cu 
suprafata de 4.336 mp ~i o constructie (fosta scoala din 
Comolau), realizata din caramida avand regim de 1naltime 
Sp+P ~i suprafata construita de 331 mp ~i suprafata 
construita desfa~urata de 382 mp. Constructia este 
edificata 1n anul 1918. Cladirea existenta este pozitionata 
izolat pe parcela ~i are acces direct din strada principala a 
satului. 

Cladirea relevata ~i propusa spre modernizare are un regim 
de 1naltime de Sp (doua subsoluri separate cu intrari 
separate din exterior) + P. Ea are o suprafata construita la 
sol de 331 mp, suprafata utila totala de 312.42 mp ~i 
supraf ata construita desfa~urata de 382 mp. 

Constructia are un acces principal pe fatada sudica printr
o scara 1n doua rampe, precum ~i una seceundara pe latura 
estica. Ea mai avea o intrare pe latura nordica, dar din acel 
acces au ramas doar treptele. Subsolurile au cate o intrare 



separata acoperita (una din placi de fibrociment, alta cu 
plan~eu de beton). 

Cladirea a fost proiectata ~i construita pentru a fi folosita 
ca ~coala li gradinita, dar aceste functiuni nu mai sunt 
prezente. In locul lor, 1n clad ire se regase~te arhiva, 
bibiloteca ~i un birou al primariei, precum ~i o locuinta 
amenajata cu doua camere folosite ca ~i birouri. 
Structura casei este alcatuita din zidarie portanta realizata 
din caramida, avand o f undatie din piatra. 

Terenul are acces pe latura sudica, este ingradit, are o 
1nclinatie u~oara spre nord, care se accentueaza dupa 
cladire. 

lnvestitia 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 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 fostei ~coli din Comolau, comuna Reci se 
1ncadreaza 1n Clasa de rise seismic Rsl 11 ~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 stabilitatii 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 ~i Administratiile publice locale sunt 1n permanenta sub 
oportunitatea presiune pentru a oferi o mai mare valoare cetatenilor ~i 
investitiei comunicatiilor pe care le deservesc. 
pentru care se 
aplica 



lnvestitia se orienteaza 1n special pe cre~terea calitatii 
serviciilor publice, ca masura a eficientei guvernarii locale 
~i a calitatii politicilor publice. 
Prin intermediul investitiei se doreste modernizarea si 
eficientizarea unei cladiri care va ave a f unctia d~ 
biblioteca publica ~i arhiva pentru administratia publica 
locala. Bibliotecile publice sunt foarte importante. 
Nu toata lumea din mediul rural are acces la internet, dar toata 
lumea poate beneficia de serviciile bibliotecii publice. Rolul 
bibliotecii este de a atrage cat mai multi tinerii 1nspre partea 
culturala ~i de a-i 1ndemna la lectura. 
Nu numai tineretul trebuie sa citeasca, ci si adultii. 
In concluzie, biblioteca publica are un rol foarte i~portant 1n 
societatea contemporana. 
Cea de-a doua functie a cladirii cea de arhiva este foarte 
important, deoarece cladirea 1n care functioneaza primaria ~i 
consiliul local este una necorespunzatoare, exista o lipsa acuta 
de spatiu, iar administratia locala implementeaza simultan 
numeroase proiecte de finantare, realizeaza investitii pe baza de 
licitatii publice, iar documentele rezultate pe parcursul acestor 
procese nu pot fi arhivate 1n mod corespunzator din pricina lipsei 
de spatiu mentionat. 

Prin Programul National de Redresare ~i Rezil ienta se 
deschide o mare oportunitate pentru realizarea unor 
investitii cu privire la reabil itarea ~i eficientizarea ~i 
punerea 1n functiune a unei cladiri ce poate satisface mai 
multe cerinte existente 1n comuna. 
lnvestitia 'vizeaza a~adar reabilitarea unui spatiu 
administrativ de mare importanta din punct de vedere al 
organizarii ~i functionarii vietii culturale, educationale ~i 
administrative ~i al accesului la servicii publice 1n partea 
de localitate Comolau, sat 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 la biblioteca 
opublica 
2. Asigurarea spatiului necesar administratiei publice locale 
pentru arhivarea documentelor 
3. Transformarea cladirii 1ntr-un spatiu corespunzator 
pentru organizarea ~i desfa~urarea 1n bune conditii a unor 
servicii publice 1n domeniul cultural, educational ~i 
administrativ 
Prin reabilitarea cladirii fostei scoli 1n conformitate cu cele 
descrise 1n raportul de expertiz~ tehnica ~i 1n documentatia 
tehnico financiara 1n curs de elaborare se vor 1mbunatati 
semnificativ conditiile desfa~urarii ~i organizarii serviciil~r 
publice din domeniul cultural, educational ~i administrativ. 
Necesitatea investitiei se justifica prin faptul ca 1n 
momentul de fata cladirea fostei ~coli nu poate functiona 
la adevarata sa valoare din pricina starii actuate a cladirii. 



3. Corelarea cu 
proiecte deja 
implementate 
la nivel local 

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 1.4: Tntretinerea ~i dezvoltarea serviciilor 
comunitare de utilitati publice cuprinde urmatorul proiect 
ce trebuie implementat 1n perioada de programare 2021-
2027: 
• Dotarea cladirilor publice cu sisteme de energie 
regenerabila, cre~terea eficientei energetice a cladirilor 
pub lice: Performanta energetica a cladirilor publ ice din 
Reci nu este corespunzatoare, consumul de energie finala 
al acestor cladiri este mare si nu au fast realizate investitii 
1n cre~terea eficien\ei en~rgetice acestor cladiri. Prin 
intermediul AFM, ~i al Programului Operational de 
Dezvoltare Durabila, PNRR Fond Local ~i Valul Renovarii din 
actuala perioada de finantare este necesar sa fie 
modernizate din punct de vedere energetic cladirile ~colii 
locale, sediul Primariei, cladirea consiliului popular din 
Aninoasa, cladirea caminelor culturale din satele 
componente, cladirea fostei ~coli din Comolau ~i cladirea 
dispensarului medical, acestea vor fi reabilitate termic, ~i 
vor fi dotate cu sisteme de productie ~i valorificare a 
energiei din surse regenerabile. 
Concluzionand cele prezentate mai sus, necesitatea ~i 
oportunitatea investi\iei se argumenteaza: 

- din punct de vedere al dezvoltarii serviciilor publice 
- acest spatiu (cladirea fostei ~coli) 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 
cladirii, 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. 

Comuna Reci, 1n ultimii ani depune eforturi considerabile 
pentru a realiza investitii menite sa asigure cre~terea 
calitatii vie\ii ~i a bunastarii populatiei finalizand investitii 
cardinale pentru atingerea acestor obiective. Pe Lista 
proiectelor finalizate se poate mentiona finalizarea 
modernizarii si dotarii caminului cultural din satul Reci, 

' prin fonduri asigurate din bugetul local ~i din Programul 
National de Dezvoltare Locala, modernizarea strazilor 
locale, construire trotuar, 1nfiintare sistem de apa ~i 
canalizare 1n localitatHe Aninoasa ~i Saciova, etc. A~adar 
comuna a initiat procesul de modernizare a comunei, ~i 
acest proiect face parte din strategia locala de modernizare 
a comunei Reci. 



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

Programului National de Dezvoltare Locala II, prin care se 
va moderniza DC 25 1ntre Km 2+200 - 5+922, ~i DC191ntre 
Km 0+000 - 1 +200, respectiv refacerea podului peste Raul 
Negru de pe DC 19 Km 0+465. 

5. Corelarea 
celelalte 

cu Proiectul este 'in corelare cu alte proiecte ce au fost depuse 

proiecte 
pentru care se 
aplica la 
finantare 

' 

6. Efectul 
pozitiv 
previzionat 
prin 
realizarea 
obiectivului 
de investitii 

'in cadrul diferitelor programe de finantare, cum ar fi: 
- INFIINTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA ~I 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA RECI, SATELE ANINOASA 
~I SACIOVA, JUDETUL COVASNA ETAPA II depus 'in cadrul PNI 
Anghel Saligny, 
- Reabilitarea Blocurilor de locuit 1 ~i 2 din sat Reci, depus 
'in cadrul PNRR Componenta C5 - Valul Renovarii -
OPERATIUNEA A3.1 - Renovare energetica moderata a 
cladirilor rezidentiale multifamiliale 
- Modernizarea st'razi 'in comuna Reci - depus 'in cadrul PNI 
Anghel Saligny, ce vizeaza drumurile publice din interiorul 
localitatilor Reci, Bita ~i Aninoasa. 
- Elaborare Pug ~i RLU pentru comuna Reci, depus 'in cadrul 
PNRR 
- Modernizarea cladirii fostului Consiliu Popular depus 'in 
cadrul PNRR 

Corelarea cu aceste proiecte este asigurata prin faptul ca 
administratia publica locala comuna Reci, 1~i planifica 
investitiile ~i proiectele local epe baza unei strategii locale 
bine gandite, realizate prin intermediul unei participari 
publice corespunzatoare, iar 'in prima instanta se dore~te 
dezvoltarea infrastructurii de baza, asigurarea accesului 
populatiei locale la infrastructura rutiera ~i retele tehnico
edilitare de calitate, 1nsa se are 'in 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 
fostei ~coli din Comolau, contribuind astfel la 
1mbunatatirea furnizarii de servicii publice (servicii socio
culturale, educationale ~i administrative) 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 1mbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatii 
administrativ-teritoriale 
- Prin intermediul prezentului proiect nu se dore~te 
amenajarea de statii de 1ncarcare, avand 1n vedere ca 1n 
conformitate cu cverintele din Ghidul specific, comuna 
trebuie sa realizeze doua statii de 1ncarcare, aceasta 
sarcina este 1ndeplinita prin intermediul celuilalt proiect 
depus 1n 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 

1ndeplinire 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 1mbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor 

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

a cladirilor publice, iar 1n urma implementarii 
proiectelor de reabilitare energetica moderata, se 
va obtine o reducere de peste 30% a consumului de 
energie primara 1n comparatie cu consumul actual 

- cladirea vizata de proiect este o cladire publica 
destinate furnizarii de servicii publice (servicii 
pentru populatie - biblioteca, arhiva) catre cetateni 

- cladirea a fost construita 1nainte de anul 2000 (a se 
vedea expertizele tehnice) 

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

- masurile de cre~tere a eficientei energetice sunt 
fundamentate 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 sistemele de 1mbunatatire 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 comuna 
- 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 renovata nu va fi utilizata pentru 



desfa~urarea unor activitati economice ~i vor fi puse 
la dispozitia tuturor 'in mod nediscriminatoriu 

- proiectul cuprinde toate documentele, anexele 
solicitate la depunerea acestuia 

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

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

2. Semnare contract de finantare 

9. Alte 
informatii , 

, 
3. Finalizare ~i aprobare DALI ~i deviz general 
4. Elaborare PT 
5. Realizarea achizitiilor de lucrari 
6. Obtinerea Autorizatiei/autorizatiilor de construire , , , 
7. Real izarea lucrarilor 'in conformitate cu 

documentatia tehnica aprobata 
8. Prezentarea documentelor'in etapa de imolementare 

NUME SI PRENUME: Dombora Lehel Lajos 

DATA 30.05.2022 

SEMNATURA .............. .J~ ................ . 



Anexa nr. 2 la HCL 47 din 2022 

Descrierea investifiei 

MODERNIZAREA CLAf)IRE ADMINISTRA TIV A (FOSTA ~COALA DIN 
COMOLAU) 

ldentificarea sursei de finantare: 
Investitia vizeaza reabilitarea ~i eficientizarea energetica a cladirii administrative, fosta ~coala 
din localitatea Reci (Comolau), comuna Reci, judetul Covasna, prin intermediul apelului de 
proiecte din cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta, Componenta Cl0 - Fondul 
Local, Investitia 1.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile 
publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. 
Renovarea moderata conform recomandarii Comisiei privind renovarea cladirilor nr. 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: 

Imobilul situat in localitatea Reci, inscris in C.F. 25903 Reci cu nr. cad. 25903, este compus 
din teren in panta cu suprafata de 4.336 mp ~i o constructie (fosta scoala din Comolau), 
realizata din caramida avand regim de maltime Sp+P ~i suprafata construita la sol de 331 mp 
~i suprafata construita desfa~urata de 382 mp. Constructia este edificata in anul 1918. 
Cladirea existenta este pozitionata izolat pe parcela ~i are acces direct din strada principala a 
satului. 

Cladirea relevata ~i propusa spre modemizare are un regim de inaltime de Sp ( doua subsoluri 
separate cu intrari separate din exterior)+ P. Ea are o suprafata construita la sol de 331 mp, 
suprafata utila totala de 312.42 mp ~i suprafata construita des:fa~urata de 382 mp. 

Constructia are un acces principal pe fatada sudica printr-o scara in doua rampe, precum ~i 
una seceundara pe latura estica. Ea mai avea o intrare pe latura nordica, dar din acel acces au 
ramas doar treptele. Subsolurile au cate o intrare separata acoperita (una din placi de 
fibrociment, alta cu plan~eu de beton). 

Cladirea a fost proiectata ~i construita pentru a fi folosita ca ~coala ~i gradinita, dar aceste 
functiuni nu mai sunt prezente. in locul lor, in cladire se regase~te arhiva, bibiloteca ~i un 
birou al primariei, precum ~i o locuinta amenajata cu doua camere folosite ca birouri. 
Structura casei este alcatuita din zidarie portanta realizata din caramida, avand o fundatie din 
piatra. 

Terenul are acces pe latura sudica, este ingradit, are o inclinatie u~oara spre nord, care se 
accentueaza dupa cladire. 

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 fostei ~coli din Comolau, comuna Reci se focadreaza 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 fo 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 energetice a cladirii prin lucrari de reabilitare. 

Bugetul proiectului: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului, calculata in conformitate cu precizarile din ghidul 
specific este de 827.407,41 lei f'ara TVA, astfel cum reiese din urmatorul calcul: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului = (aria desfa~urata x cost unitar pentru lucrari de 
renovare moderata) + ( cost statie incarcare rapida x numar statii) 
827.407,41 lei= 168.080 euro = 382 mp x 440 euro + 0 euro x 2 
Cursul valutar utilizat este cursul Infoeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR Componenta 
Cl0-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 


