
Nr.4740/04.11.2020 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

REFERATDEAPROBARE 
la proiectul de hotarare privind stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Reci 

Prin prezenta va aducem la cuno~tinta ca, in cadrul acestei ~edinte, se impune ca necesara 
organizarea de catre Consiliul Local a comisiilor de specialitate conform prevederilor art. 124 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, potrivit 
carora: 
"(1) Dupa constituire, consiliul local i~i organizeaza comisii de specialitate, pe principalele 
domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de orgamzare ~i functionare a 
consiliului local. 
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 
(3) Operatiunile desfa~urate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul ~i denumirea 
acestora, numarul membrilor fiecarei comisii ~i modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup 
de consilieri sau consilieri independenti, precum ~i componenta nominala a acestora se stabilesc 
prin hotarare a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. 
Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar. 
(4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare 

comisie de specialitate se stabile~te de catre consiliul local, cu respectarea configuratiei politice de 
la ultimele alegeri locale. 
(5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 

consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea 
acestora, pregatirea lor profesionala ~i domeniul in care i~i desfa~oara activitatea. In functie de 
numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din eel putin o comisie ~i din eel mult 
3 comisii, dintre care una este comisia de baza. 

Luand in considare aceste prevederi propun organizarea unui numar de 3 comisii de 
specialitate dupa cum urmeaza: 

a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, agricultura, 
gospodarie comunala, protectia mediului, comerJ: ~i turism cu un numar de 5 membri. 

b. 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 cu un numar de 3 membri. 

c. Comisia pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, activitati 
social-culturale, culte, protectie copii cu un numar de 3 membri. 

Numarul locurilor se stabile~te de catre Consiliul local cu respectarea configuratiei politice 
de la alegerile locale din data de 27.09.2020. 

Componenta comisiilor de specialitate se face la propunerea grupurilor de consilieri 
avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala ~i domeniul in care i~i 
desfa~oara activitatea. 

A vandu-se in vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local organizarea comisiilor 
de specialitate conform prevederilor legale. 

Primar, 

DOMBORAi ::z-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.4741/04.11.2020 

PROIECT DE HOTARARE 
privind stabilirea componenfei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei RECI, judeful Covasna 

Consiliul local al al comunei Reci, judeful Covasna; 
A vand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Reci, inregistrat sub 

nr.4 7 40/04.11.2020 ~i Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Reci, inregistrat 
sub nr.4 742/04.11.2020; 

A vand in vedere: 
Ordinul Prefectului Judeµilui Covasna nr. 267/26.10.2020, privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului local al comunei Reci; 

- propunerile consilierilor locali privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate; 

In temeiul prevederilor art. 124, 125, 126, 127, 129, 134 alin.(3) lit."b", 139, 196 alin. (1) 
lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT ARA~TE: 

Art. 1 - Se aproba organizarea urmatoarelor comisii de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Reci, dupa cum urmeaza: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii., buget-jinante, 
agriculturii, gospodiirire comunalii., proteqia mediului, comerf ~i turism; 

II. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, administrarea 
domeniului public $i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii pub/ice si 
a drepturilor cetatenilor; 

Ill. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati 
social-culturale, culte si protectia copiilor. 

Art. 2. - Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Reci vor avea urmatoarea 
componenta: 

(1) Comisia I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, buget
flnante, agriculturii, gospodiirire comunala, proteqia mediului, comer/ ~i turism: 
1) _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ 
2) _ _ _ _ ___ _ ___ _ _ 
3) _ ________ _____ _ _ 
4) _ _ __________ _ 
5) _ _ _ _ ___ _ _ ___ _ 

(2) Comisia II - Comisia pentru administratie publica locala,juridica side 
disciplina, administrarea domeniului public $i privat al comunei, urbanism, apararea 
ordinii, linistii pub/ice si a drepturilor cetatenilor: 
1) _ ____________ __ _ 
2) _ _ _ ___ ___ ___ ___ _ 
3) _ ______ ____ ___ _ _ 



(3) Comisia III - Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie 
sociala, activitati social-culturale, culte si protectia copiilor: 
!) _ _ _ _______ __ _ 
2) _ _ ___ ____ ___ _ 
3) _ _ ___ _____ __ _ 

Art. 3. - Organizarea, functionarea ~i atributiile comisiilor de specialitate sunt cele 
prevazute in Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului local al comunei Reci. 

Art. 4. - Secretarul comunei va comunica autoritatilor ~i persoanelor interesate prezenta 
hotarare ~i o va aduce la cuno~tinta publica prin afi~aj la sediul institutiei. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Avizat pentru legalitate 

Data .. (;J.~:~.\:.?:.o .?..9 
Secreter general al comunei 

/0~ 



Nr.4742/04.11.2020 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMA.RIA 

RAPORT . DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind stabilirea component ei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Reci 

Avand in vedere: 
- Incheierile din data de 15.10.2020 ~i 29.10.2020, a Judecatoriei Sfilntu Gheorghe, 

privind validarea mandatelor consilierilor locali declarati ale~i pentru Consiliul local al 
comunei Reci; 
Ordinul Prefectului Judetului Covasna nr. 267/26.10.2020, privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului local al comunei Reci; 

- propunerile consilierilor locali privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Reci cu nr.4740 din 04.11.2020; 
In temeiul prevederilor art. 124, 125, 126, 129, 134 alin.(4), 139 ~i 196 alin. (1) lit.a din 

Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

in conformitate cu prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege, 
organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

Tinand cont de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al comunei Reci sa aprobe 
proiectul de hotarare in forma initiata de dl. Primar. 

Secretar general al comunei 
Nemeth Timea-Katalin 

/JR-



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanfe, 
agricultura, gospodarire comunala, protect ia mediului, comerJ # turism 

PROCES VERBAL 
Nr.4 793 din 06.11.2020 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism s-a intrunit in 
~edinta de lucru, cu urmatoareaordine de zi: 

1. Alegerea pre~edintelui ~i secretarului comisiei. 

Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate de voturi de 
toti cei ~ membri ai comisiei. 

Se trece la alegerea pre~edintelui comisiei iar doamna BALLA! REKA 
propune ca pre~edinte pe domnul csosz ALP AR, propunere care este votata cu 4 
voturi pentru, domnul CSOSZ ALP AR abtinandu-se de la vot. 

Se trece la alegerea secretarului comisiei, domnul CSOSZ ALP AR propune ca 
secretar pe domnul SZABO ERNO, propunerea care este votata cu 4 voturi pentru, 
dl. SZABO ERNO abtinandu-se de la vot. 

' 
Se declara inchise lucrarile ~edintei comisiei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

SEC / 

sz 
, / / 

.:· :; ! 
' l 

/ 
/I 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

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 

PROCES VERBAL 
Nr.4 794/06.11.2020 

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 s-a intrunit in ~edinta de lucru, cu 
urmatoareaordine de zi: 

1. Alegerea pre~edintelui ~i secretarului comisiei; 

Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate de voturi de 
toti cei 3 membri ai comisiei. 

' S; trece la alegerea pre~edintelui comisiei iar domnul BORBATH JENO 
propune ca pre~edinte pe domnul MODI-KOR.EH SANDOR, propunere care este 
votata cu 2 voturi pentru, domnul MODI-KOR.EH SANDOR abtinandu-se de la vot. 

Se trece la alegerea secretarului comisiei iar doamna BALLA! REKA propune 
ca secretar pe domnul BORBATH JENO, propunere care este votata cu 2 voturi 
pentru, domnul BORBATH JENO abtinandu-se de la vot. 

Se declara inchise lucrarile sedintei comisiei. 
' ' 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces-verbal. 

PRESEDINTE 
MODI-KOR.EH SANDOR 

/ / . ' } 
~ 

SEC~: AR 

BO tl~HJEN6 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

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

PROCES VERBAL 
Nr.4 795/06.11.2020 

Comisiade specialitate pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 
protectie sociala, activitati social - culturale, culte ~i protectia copiilor s-a intrunit in 
~edinta de lucru, cu urmatoareaordine de zi: 

l .Alegerea pre~edintelui ~i secretarului comisiei. 

Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate de voturi de 
toti cei 3 membri ai comisiei. 

' -
Se trece la alegerea pre~edintelui comisiei iar domnul BUKUR ISTVAN 

propune ca pre~edinte pe domnul VERES ISTVAN, propunere care este votata cu 2 
voturi pentru, dl. VERES ISTVAN abtinandu-se de la vot. 

Se trece la alegerea secretarului comisiei iar domnul VERES ISTVAN propune 
ca secretar pe domnul BUKUR ISTVAN, propunere care este votata cu 2 voturi 
pentru, BUKUR ISTVAN abtinandu-se de la vot. 

Se declara inchise lucrarile ~edintei comisiei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. 

PRESEDINTE , , 

VERES ISTVAN 
SECRETAR 
BUKUR ISTVAN 

JtcJ------


