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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR.4381/14.09.2022 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi, 14 septembrie 2022 orele 15,00 cu ocazia SEDINTEI ,,EXTRAORDINARE" a 
Consiliului local comuna Reci. 

Sedinta consiliului local se tine la sediul Primariei comunei Reci , fiind prezenti 8 consilieri 
locali din 11, lipsesc: di. consilier Borbath Jeno, di. consilier Mark Csaba, di. Consilier Todor Istvan 

Consilierii au fost convocati in ~edinta EXTRAORDINARA prin Dispozitia primarului nr. 
89/2022 care a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are la sediul propriu al Primariei . 

Pre~edinte de ~edinta in luna septembrie este dna. consilier Ballai Reka. 

Domnul Primar prezinta ORDINEA DE ZI a ~edintei a~a cum a fost propusa prin Dispozitia 
nr. 89/2022, dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind 
aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat 
Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

Se supune la vot ordinea de zi. 
Se voteaza in unanimitate - 8 voturi pentru 

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea ~i 
completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice 
pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci , Comuna Reci, judetul Covasna" 

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, 

administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii publice si a 
drepturilor cetatenilor - aviz favorabil; 

- Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 
protectie sociala, activitati social - culturale, culte ~i protectia copiilor 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: 
Art.unic - 8 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Dupa care se adopta : 

HOT A.RA.REA NR.69/2022 
privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 
"Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, 

judetul Covasna" 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
BALLAI Reka 

RET AR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH Timea-Katalin 


