
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
NR.5101/31.10.2022 

PROCES-VERBAL 

lncheiat astazi 31 OCTOMBRIE 2022 orele 14,00 cu ocazia SEDINTEI 
,,ORDINARE" a Consiliului local comuna Reci. 

Sedinta consiliului local se tine la sediul Primariei comunei Reci, fiind prezenti 8 
consilie1i locali lipse;te dl. consilier Borbath Jeno, ~i dl.consilier Mark Csaba 

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

Pre~edinte de ~edinta 111 luna septembrie este dna. consilier Ballai Reka. 

Consilierii au fost convocati 111 ~edinta ORDINARA. prin Dispozitia primarului nr. 
110/2022 care a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are la sediul propriu al 
Primariei. 

DI. Viceprimar: inainte de a incepe ~edinta v-a~ ruga sa tinem un minut de 
reculegere in memoria dlui consilier Bukur Istvan. 

Domnul Primar prezinta ORDINEA DE ZI a ~edintei a~a cum a fost propusa prin 
Dispozitia nr.110/2022, dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind constatarea 1ncetarii de drept, inainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local al d-lui Bukur Istvan, ca urmare a decesului 
acestuia; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de 1ncheiere a exercitiului bugetar 
pentru trimestrul III anul 2022 al comunei Reci; 

3. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati personalului angajat 111 cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Reci; 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 
2022; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Reci, judetul Covasna; 
6. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor 

fara stapan al comunei Reci, judetul Covasna; 
7. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice 

~i Administratiei prin Compania Nationala de lnvestitii "C.N.I." S.A., a 
amplasamentului ~i asigurarea conditiilor 111 vederea executarii obiectivului de 
investitii Proiect tip - ,,Construire Bazin de inot didactic ~i agrement, sat Reci, 
comuna Reci, judetul Covasna" ; 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de 
burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 1nvatamant preuniversitar de stat din 
comuna Recipe anul ~colar 2022-2023; 



9. Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi. 
Se voteazii 111 unanirnitate - 8 voturi pentru 

Se supun la vot procesele verbale ale ~edintelor oridnare/extraordinare din data de 26 
septembrie 2022 ~i 7 octombrie 2022. 

Se voteazii 111 unanimitate - 8 voturi pentru 

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotiirare privind 
constatarea 'incetarii de drept, inainte de expirarea duratei nonnale a mandatului de consilier 
local al d-lui Bukur Istvan, ca um1are a decesului acestuia. 

Se prezintii referatul de aprobare ~i proiectul de hotiirare. 
Comisia pentm 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; 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotiirare. 
Art. I - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.3 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupii care se adoptii : 
ROTA.RA.REA NR.77/2022 

privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al d-lui Bukur Istvan, ca urmare a decesului acestuia 

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi: 2. Proiect de hotiirare 
privind aprobarea contului de 1ncheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul III anul 2022 
al comunei Reci. 

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

agriculturii, gospodarire comunalii, protectia mediului , comert ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentm 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 'invatiimant, siiniitate ~i familie, munca ~i 
protectie socialii, activitati social - culturale, culte ~i protectia copiilor. 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotiirare: 
Art. I - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.3 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupii care se adoptii : 
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HOTA.RAREA NR.78/2022 
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

pentru trimestrul III anul 2022 al comunei Reci 

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
acordarea unor facilitati personalului angajat 'in cadrul aparatului de specialitate al 
p1imarului comunei Reci; 

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

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului , comert ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentm administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

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

- Comisia de specialitate pentru 1nvatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 
proteqie 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. I - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.3 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.4 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Ait.5 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
HOT A.RA.REA NR. 79/2022 

privind acordarea unor facilitati personalului angajat in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Reci; 

Se trece la discutarea punctului 4 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 pentm programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentm administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

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

- Comisia de specialitate pentru 1nvatamant, 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. I - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentm" - unanimitate 
Art.3 - 8 voturi " pentm" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
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HOTARAREA NR.80/2022 
privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2022 

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de z1 : Proiect de hotarare privind 
aprobarea Statutului comunei Reci, judetul Covasna. 

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, 

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

- Comisia de specialitate pentru 'invatarnant, sanatate ~i familie , munca ~i 
proteqie 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. I - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.3 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 

In ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
HOTARAREA NR.81/2022 

privind aprobarea Statutului comunei Reci, judetul Covasna 

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei Reci , 
judetul Covasna. 

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

agricultura, gospodarire comunala, proteqia mediului , come11 ~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 - a viz favorabil; 

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

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: 
Art. I - 8 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.3 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.4 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.5 - 8 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art.6 - 8 voturi "pentrn" - unanimitate 
Art. 7 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
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HOT ARAREA NR.82/2022 
privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor 

fara stapan al comunei Reci, judetul Covasna. 

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice ~i Adrninistratiei prin Compania 
Nationala de lnvestitii ' ·C.N.1:· S.A., a arnplasamentului ~i asigurarea conditiilor 111 vederea 
executarii obiectivului de investitii Proiect tip - ,,Construire Bazin de 'inot didactic ~1 

agrement, 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 cornunala, protectia rnediului , cornert ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

adrninistrarea dorneniului public ~i privat al cornunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
pub lice si a drepturilor cetatenilor - aviz favorabil; 

- Cornisia de specialitate pentru 'invatarnant, sanatate ~i familie , munca ~i 
protectie sociala, activitati social - culh1rale, culte ~i protectia copiilor. 

Secretar general al comunei - aviz favorabil 

Ne fiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: 
Art.1 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.2 - 8 voturi "pentru" - unanin1itate 
Art.3 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.4 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.5 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 
Art.6 - 8 voturi "pentru" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
HOT ARAREA NR.83/2022 

privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice ~i Administrafiei 
prin Compania Nationala de lnvestitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului ~i asigurarea 

conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - ,,Construire 
Bazin de inot didactic ~i agrement, sat Reci, comuna Reci, judeful Covasna" 

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
stabilirea cuanturnului burselor pe categorii ~i nurnarul de burse ce se pot acorda elevilor din 
sistemul de 'invatamant preuniversitar de stat din comuna Recipe anul ~colar 2022-2023. 

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

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului , come11 ~i turism - aviz favorabil; 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

administrarea dorneniului public ~i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii 
publice si a dreph1rilor cetatenilor - a viz favorabil; 

- Comisia de specialitate pentru 1nvatamant, 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. I - 8 vohiri "pentru" - unanimitate 
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Art.2 - 8 vohiri "pentru" - unanimitate 
Aii.3 - 8 voturi ''pentru'' - unanimitate 
Aii.4 - 8 vohiri " pentru" - unanimitate 
A1i.5 - 8 voturi •'pentru" - unanimitate 

in ansamblu 8 voturi "pentru" - unanimitate 

Dupa care se adopta: 
HOT A.RAREA NR.84/2022 

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din comuna Reci 

pe anul ~colar 2022-2023 

Ne fiind discutii in cadrul punctului diverse, ~edinta se terrnina la ora 15,00. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
BALLAIReka 

SECRET AR GENERAL AL COMUNEI 

NEMETHTiN~ 
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