
ROM.ANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR.4562/26.09 .2022 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 26 SEPTEMBRIE 2022 orele 14,00 cu ocazia SEDINTEI 
,,ORD IN ARE" a Consiliului local comuna Reci. 

~edinta consiliului local se tine la sediul Primariei comunei Reci, fiind prezenti 11 
consilieri locali din 11 . 

Participa la ~edinta dna Pap Reka-Katalin, Consilier in cadrul Compartimentului 
financiar contabil. 

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

Consilierii au fost convocati in ~edinta ORDINARA prin Dispozitia primarului nr. 
94/2022 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.94/2022, dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al comunei Recipe anul 
2022; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea unor lucrari de delimitare ~i marcare a 
drumurilor de exploatare agricola ~i a terenurilor aflate in rezerva Comisiei locale 
Reci pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor; 
3. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
imobilului- DE633 , inscris in CF nr.35449 Reci 
4. Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi. 
Se voteaza in unanimitate - 11 voturi pentru 

Se supun la vot procesele verbale ale ~edintelor extraordinare din data de 5 
septembrie 2022 ~i 14 septembrie 2022. 

Se voteaza in unanimitate - 11 voturi pentru 

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2022. 

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

agricultura, gospodarire comunala, proteqia mediului, comert ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
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Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: 
Art. I - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.3 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.4 - 11 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 11 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
HOT A.RA.REA NR. 72/2022 

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al imobilului- DE633, 
inscris in CF nr.35449 Reci 

Se trece la discutarea punctului DIVERSE 

1. Cu ocazia finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul 
Integrat de Cadastru $i Carte Funciara, in data de 29 septembrie 2022 orele 14,00 va avea 
loc o conferinta de presa, pe aceasta tema. 

DL Primar, ii invita pe d-nii consilieri la conferinta de presa, unde vor fi invitati 
Directorul general al ANCPI, Directorul OCPI Covasna, dl. Prefect precum $i alti 
precurson. 

2. DL Primar ii informeaza pe consilieri asupra faptului ca va fi o lansare de proiecte 
pentru parcuri fotovoltaice . Comuna Reci are terenul disponibil in suprafata de 17600 mp 
pentru montarea panourilor fotovoltaice, pe care 1-am achizitionat in vara aceasta. 

Urmeaza sa evaluam necesitatile noastre, pentru aceasta trebuie sa comunicam 
consultantului datele solicitate in legatura cu consumul pe anul trecut pentru fiecare loc de 
consum. 

3. DL Primar aduce la cuno$tinta consilierilor ca un cetatean s-a interesat daca 
Consiliul Local ar fi de acord sa plateasca pentru o ruda pe care familia vrea sa o 
institutionalizeze, avand in vedere ca doamna are pensie mica, in jur de 1000 de lei, 
diferenta de la pensia doamnei pana la 2080 lei, jumatate din suma ar plati Consiliul 
Judetean iar restul Consiliul Local. 

Consilierii nu sunt de acord, avand in vedere faptul ca doamna respectiva are familie 
$i nu este asistat social. 

4. DL Primar ii informeaza pe consilieri ca, saptamana trecuta s-a tumat primul strat 
de asfalt in satul Saciova. 

Dl. Modi-Koreh Sandor: trebuie sa facem ceva, castorii cauzeaza pagube uria$e. 
Dl. Primar este de acord, trebuie gasit o solutie. 

Ne fiind alte discutii, $edinta se tennina la ora 15,00. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
BALLAIReka 

ECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH Tim~atalin 
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