
ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR.5178/26.11.2021 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 26 noiembrie 2021 orele 12,00 cu ocazia $EDINTEI ,,ORDINARE" 
a Consiliului local comuna Reci. 

~edinta consiliului local se tine la sediul Primariei comunei Reci, fiind prezenti 9 
consilieri locali din cei 11, lipseswc di. consilier Barabas Kalman ~i di. consilier Borbath 
Jeno .. 

Pre~edinte de ~edinta in luna noiembrie este di.Peter Iosif-Enric. 
Directoarea ~colii gimnaziale "Antos Janos" Reci, d-ra prof. Dr. Mar Orsolya este 

invitata la ~edinµ sa prezinte Planul de ~colarizare pe anul ~colar 2022-2023: 
Consilierii au fost convocati in ~edinta ORDINARA prin Dispozitia primarului nr. 

116/2021 care a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are la sediul propriu al 
Primariei. 

Domnul Primar prezinta ORDINEA DE ZI a ~edintei a~a cum a fost propusa prin 
Dispozitia nr. 116/2021, dupa cum urmeaza: 

I. Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 
4/2009. a gestiunii serviciilor pub lice de salubrizare a localitatilor membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA 
S.A. Sfantu Gheorghe 

2. Diverse 

Se supune la vot ordinea de zi. 
Se voteaza in unanimitate - 9 voturi pentru 

Se supun la vot procesele verbale ale ~edintei ordinare din data de 21 octombrie 
2021 ~i ale ~edintei extraordinare din data de 8 noiembrie 2021. 

Se voteaza in unanimitate - 9 voturi pentru 

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe 

Se prezinta referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism - aviz favorabil; 
- Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
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administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a drepturilor cetatenilor - aviz favorabil; 

Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, 
invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport -
aviz favorabil 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, 
Art. I - 9 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 9 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 9 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta : 
HOTARAREA NR.83/2021 

privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare a localitafilor membre ale Asociafiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe 
-------------------------------------------------------

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi: DIVERSE 

Dl.primar aduce la cuno~tinta consilierilor faptul ca directoarea Scolii Gimnaziale 
Antos Janos din Reci, a depus proiectul Planului de ~colarizare pentru anul ~colar 2022-
2023 in vederea realizarii proiectului de retea ~colara pentru anul ~colar 2022-2023. 

D-ra prof. dr. Mar Orsolya, directoarea Scolii Gimnaziale "Antos Janos" Reci. 
multume~te sprijinul acordat de catre Consiliul local al comunei Reci ~i prezinta Planul de 
~colarizare pentru anul ~colar 2022-2023. 

A vand in vedere ca in satul B ita sunt inscri~i in ~coala doar 4 elevi, Consiliul de 
administratie a propus comasarea clasei simultane din Bita cu Scoala Gimnaziala Antos 
Janos Reci. 

Conform Planului de ~colarizare pentru anul ~colar 2022-2023 se propune inchiderea 
Scolii din satul Bita. 

Se supune la vot. 
Se voteaza in unanimitate - 9 voturi pentru inchiderea ~colii din satul Bita. 

Ne fiind alte discutii, ~edinta se termina la ora 13,00. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
PETER Iosif-Enric 

SECRET AR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH Timea-Katalin 
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