
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.1578/28.03.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind actualizarea Strategiei de dezvoltare integrata 

a comunei Reci 2016-2027 

Orice colectivitate trebuie sa promoveze viziuni strategice m ceea ce prive~te dezvoltarea sa 
pentru viitor. 

Viziunea de viitor generala cuprinde perceptiile comunitatii locale privitor la dezvoltare, 
elementele viziunii defalcate ~i prezentate mai pe larg sustin planificarea ~i masurabilitatea 
proceselor. 

in centrul strategiei stau acele obiective care convertesc comuna mtr-un mediu atractiv, 
oferind un sprijin sigur, confortabil ~i locuibil cetatenilor. Formularea acestor obiective a fost 
posibila cu ajutorul analizei situatiei, realizarea lor fiind facilitata de urmatoarele axe prioritare: 

1. Comuna Reci moderna si eco-constienta - intretinerea si modernizarea infrastructurii ' ' , , 

locale, valorificarea resurselor naturale. 

2. Comunitate viabila - Viafa culturala activa - Dezvoltarea vietii culturale ~i comunitare 
din comuna Reci. 

3. Reci - Economie locala viabila, competitivitate ridicata - Dezvoltarea vietii 
economice. 

4. Includerea comunei in circuitul turistic regional. 
Strategia de dezvoltare a comunei Reci, in forma actualizata are rolul de a orienta dezvoltarea 

,,--._ locala in perioada urmatoare pan.a in anul 2027 ~i de a fundamenta accesul acesteia la Fondurile 
Structurale ~i de Coeziune ale Uniunii Europene, fondurile guvemamentele, precum ~i eventualele 
parteneriate. 

Documentatia privind Strategia de dezvoltare integrata a comunei Reci a fost actualizata de 
Firma DG CONSULTING in anul 2021, fiind completat cu toate informatiile care au fost publicate 

in ceea ce prive~te oportunitatile cuprinse in Planul National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2027. 
Tinand cont de cele sus-mentionate ~i de prevederile art.129, alin. 2 litera b, coroborat cu alin. 

4 litera e, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, am initiat prezentul proiect de hotarare pe care il supun aprobarii Consiliului local. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



PROIECT 
Nr.1579/28.03 .2022 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARA.REA NR. 
privind actualizarea Strategiei de dezvoltare integrata 

a comunei Reci 2016-2027 

Consiliul local al comunei RECI, intrunit in ~edinta extraordinara din data de 30 martie 2022, 
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) ~i art. 121 alin. (1) ~i alin. (2) din Constitutia Romaniei, 

republicata; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
c) art. 129,alin.(1), alin.(2) lit.b) ~i alin. (4) lit. e) ~i art. 139, alin. (1) din Ordonanta de 

Urgenta privind Codul administrativ nr. 57/2019 cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Analizand: 
- Referatul de aprobare al primarului nr.1578/28.03.2022 prin care arata necesitatea 

actualizarii Strategiei de dezvoltare integrata a comunei Reci 2016-2027, 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primaruljui 

comunei Reci nr. 1580/28.03.2022, 
- A vizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci, 
- HCL nr.55/2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare integrata a comunei Reci 

2016-2027, 
Respectand prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr. 

57/2019 cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
in temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr. 

57/2019;, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
HOT ARA~TE: 

Art.1 - Se aproba actualizarea Strategiei de dezvoltare integrata a comunei Reci 2016-2027, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 - Prezenta hotarare se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Reci ~i prefectului judetului Covasna ~i 
se aduce la cuno~tinta publica prin afisare la sediul primariei precum ~i pe pagina de internet 
www.reci.ro. 

Initiator, 
PRIMAR, 

DOMBOJJ hel-Lajos 
Avlzat pentru legalitate 
Data.2..2i,;.9. .2i:.2. .IQ22-
Sscretar gsnernl al comunel 
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ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 

N r .1580/28.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind actualizarea Strategiei de dezvoltare integrata 

a comunei Reci 2016-2027 

Prin proiectul de hotarare se propune actualizarea Strategiei de dezvoltare integrata a comunei 
Reci pentru perioada 2016-2027. 

Strategia de dezvoltare integrata a comunei Reci 2016-2027 aprobata prin HCL m .55/2016 a 
fost realizata pe o perioada de 11 ani ~i a urmarit dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului 
local pentru a fi m concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014-2020, 

Strategia de dezvoltare integrata a comunei Reci a fost actualizata de Firma DG 

CONSULTING in anul 2021, fiind completat cu toate informatiile care au fost publicate in ceea ce 
prive~te oportunitatile cuprinse in Planul National de Redresare ~i Rezilienta 2021-2027, precum ~i in 
Programele Operationale ~i m Programele de finantare relevante pentru perioada urmatoare. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice au fost stabilite patru axe proiritare ~i anume: 

1. Comuna Reci moderna ~i eco-con~tienta - Intretinerea ~i modernizarea infrastructurii 
locale, valorificarea resurselor naturale. 
2. Comunitate viabila - Viata culturala activa - Dezvoltarea vietii culturale si comunitare ' , , 

din comuna Reci. 

3. Reci - Economie locala viabila, competitivitate ridicata - Dezvoltarea vietii economice. 

4. lncluderea comunei in circuitul turistic regional. 
Tinand cont de prevederile art. 129,alin.(1), alin.(2) lit.b) ~i alin. (4) lit. e) ~i art. 139, alin. (1) 

--- din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ m. 57/2019; consider ca proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile legale in materie si poate fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local. 

a in forma initiata de dl. Primar. 

Consilier achizitii publice, 
LOVASZ Edit 
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ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
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 

Nr}i~., . din ... ~ .:~.~, ~~< 

RAPORT 
asupra proiectului de hotarare privind actualizarea 

Strategiei de dezvoltare integrata 
a comunei Reci 2016-2027 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei de comisie din data de 30 martie 2022 a analizat 
proiectul de hotarare privind actualizarea Strategiei de dezvoltare integrata a comunei Reci 2016-
2027. 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utiUi ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRE~EDINTE 

M6diK6rehD 

SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i 
familie,~ unca ~ protect sociala, protectie copii, tinere ~i sport 
Nr.t~l .. din .... Jt.~.~: ~~ 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotarare privind actualizarea 

Strategiei de dezvoltare integrata 
a comunei Reci 2016-2027 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei de comisie din data de 30 martie 2022 a analizat 
proiectul de hotarare susmentionat. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului m.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se rncadreaza in prevederile Legii m.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului m.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in form.a initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

r.:;. 
SECRET AR COMISIE, 

BUKUR ISTVAN 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finante, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului, comert ~i turism 
NrJ~~-; . din .. ~~!9.~.--~~~ 

RAP ORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotiirare privind actualizare 

Strategiei de dezvoltare integratii 
a comunei Reci 2016-2027 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se focadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i se incadreaza Ill prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare, propunem 
dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind actualizare Strategiei de dezvoltare integrata a 
comunei Reci 2016-2027. 

Secretar, 
Szabo Erno 


