
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTA.RAREA NR.97 /2022 
privind participarea Comunei Reci la implementarea proiectului din Investitia 1.4 
"lmplementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national" finantat din 

PNRR, Componenta 11- Turism ~i cultura 

Consiliul local al comunei Reci, 
---- Intrunit in ~edinta de EXTRAORDINARA din data de 6 decembrie 2022, ~edinta 

legal constituita, fiind prezenta majoritatea consilierilor. 
Luand act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Reci in calitate de initiator, 

inregistrat sub nr. 5670 din 29.11.2022; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de s pecialitate al 

primarului inregistrat sub nr.5673 din 29.11.2022; 
c) avizul de legalitate al secretarului general al Comunei Reci; 
d) raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei/Reci; 
e) proiectul de hotarare privind participarea Comunei Reci la implementarea 

proiectului "Implementarea a 3 .000 km de trasee cicloturistice la nivel national" finantat 
din PNRR, Componenta 11 - Turism ~i cultura, initiat de primarul comunei ~i 
inregistrat sub nr. 5642 din 28.11.2022; 

A vand in vedere: 
a) art. 120 alin. (1), art. 121alin. (1) ~i alin. (2), art. 138 alin. (1) ~i alin. (4) 

.--, din Constitutia Romaniei, republicata; 
b) art. 3 ~i 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
d) art. 139 alin. 3 coroborat cu art. 5 lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
e) Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 304 7 /2022 

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile ~i conditiile aplicabile finantarii din 
fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/Cl 1, componenta 11 - Turism ~i cultura, Investitia I.4 -
Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b), lit. c) ~i lit. e), alin. (4) lit. 
d), alin (7) lit. r) ~i lit. s), art. 134, alin. ( 4), art. 139 alin. (3) lit. d), lit. f), lit. g) 
coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Reci adopta prezenta 

HOTA.RARE: 



Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Reci, alaturi de alte unitati administrativ
teritoriale din cadrul judetului dar ~i dinjudetele invecinate, la implementarea proiectului 
din Investitia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel 
national" finantat din PNRR, Componenta 11 - Turism ~i cultura. 

Art. 2. - Se mandateaza primarul comunei Reci, dl. Dombora Lehel-Lajos, sa 
semneze in numele ~i pe seama Comunei Reci, Acordul de Parteneriat la cererea de 
finantare a proiectului "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national" 
cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului ~i sa reprezinte 
Comuna ~i Consiliul Local al comunei in relatia cu MDLP A. 

Art. 3. - Primarul comuneiReci impreuna cu aparatul de specialitate, va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. - Secretarul general al comunei Reci va comunica prezenta hotarare 
Institutiei Prefectului Judetul Covasna, primarului comunei ~i va dispune postarea acesteia 
pe site-ul propriu. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 9 voturi pentru, - voturi impotriva, - abtineri, 
din totalul de 9 consilieri prezenti ( din cei 10 consilieri in functie ). 

Reci, la 6 decembrie 2022 

PRESEDINT DE ~EDINT .A, 
BORB~ HJeno 

Contrasernneaza, 
Secretar general al comunei, 

NEMETH Timea-Katalin 
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