
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 1871/11.04.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind acordarea sprijinului financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2022 

In conformitate cu prevederile art.155 alin. l lit.c, alin.4 lit.b si art.136 alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ propun spre aprobarea consiliului local, proiectul de 
hotarare mentionat mai sus. 
Avand in vedere ca prin H.C.L. nr.16/2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Reci 
pe anul 2022, au fast prevazute sume pentru acordarea de sprijin financiar parohiilor din comuna 
Reci, precum ~i cererile depuse de Parohiile din comuna Reci pentru acordarea unui sprijin 
financiar, conform prevederilor HCL nr.17/2022 privind aprobarea Programului anual ~i a 
anunµ.il de participare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor 
culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul 
Comunei Recipe anul 2022, conform Legii nr. 350/2005, am constatat ca este necesar ~i oportun 
proiectul de hotarare anexat la prezenta. 

In OG nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare se prevede la "Art.3(3) De la bugetele locale se pot aloca 
fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea ~i functionarea 
unitatilor de cult :fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea laca~urilor 
de cult ~i pentru conservarea ~i intretinerea bunurilor apartinand cultelor ~i care fac parte din 
patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea ~i intretinerea muzeelor cultural
religioase, pentru construirea ~i repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor 
de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru 
construirea, amenajarea ~i repararea cladirilor avand destinatia de a~ezaminte de asistenta sociala 
~i medicala ale unitatilor de cult, precum ~i pentru activitatile de asistenta sociala ~i medicala 
sustinute de acestea.", precum in H.G. nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, 
republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare, se prevad conditiile acordarii sprijinului 
financiar pentru parohii, astfel la : 
"Art.4 (2) Din bugetele locale ale comunelor, ora~elor, municipiilor, sectoarelor municipiului 

Bucure~ti ~i ale judetelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor 
de cult destinate: 

a) intretinerii ~i functionarii unitatilor de cult :fara venituri sau cu venituri mici; 
b) construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit 

reglementarilor in vigoare, precum ~i repararii laca~urilor de cult; 
c) conservarii ~i intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase; 
d) des:fa~urarii unor activitati de asistenta sociala ~i medicala ale unitatilor de cult; 
e) amenajarii ~i intretinerii muzeelor cultural-religioase; 



f) construirii, amenajarii ~i repararii cladirilor avand destinatia de a~ezaminte de asistenta 
sociala ~i medicala ale unitatilor de cult; 

g) construirii ~i repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
h) construirii ~i repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute. 
ART.5 
(1) Alocarea sumelor prevazute la art. 4 se realizeaza prin hotarare a consiliilor locale, 

judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure~ti, la solicitarea unitatii centrale 
de cult, formulata pe baza cererilor primite de la unitatile locale de cult, care contin documentele 
prevazute la art. 14 alin. (1). 

(2) Consiliile locale, judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucure~ti au 
obligatia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate in conformitate 
cu prevederile art. 4 alin. (2)." 

Analizand procesul-verbal nr. 1638/2022 al comisiei de selectie, pentru selectia 
proiectelor religioase se constata urmatoarele: 

- Pentru domeniul culte a fost alocat suma de 50.000 lei, iar in urma selectiei dosarelor 
a fost repartizata suma de 50.000 lei pentru 4 proiecte. 

Propun a se dezbate ~i aproba, in forma initiala, proiectul de hotarare privind acordarea 
sprijinului financiar parohiilor din comuna Recipe anul 2022. 

PRIMAR, 
Dombora Lehel-Lajos 

Jj 



ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.1872/11.04.2022 

PRO IE CT DE HOT ARA.RE 
privind acordarea sprijinului financiar parohiilor din comuna Recipe anul 2022 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
Intrunit in ~edinta extraordinara din data de 22 aprilie 2022, 

Avand in vedere Referatul de aprobare a d-lui Primar, Raportul compartimentului de 
contabilitate ~i Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Reci privind sprijinirea financiara parohiilor din comuna Reci, 

Analizand cererile ~i documentatiile depuse de Parohiile din comuna Reci, prin care se 
solicita acordarea de sprijin financiar, 

Vazand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

- HCL nr.28/2018 privind aprobarea regulamentelor speciale ~i a criteriilor specifice de 
evaluare a proiectelor culturale, religioase ~i sportive, 

- HCL nr.16/2022privind aprobarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2022, 
- HCL nr.1712022 privind aprobarea Programului anual ~i a anuntul de participare 

privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor 
sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, 
conform Legii nr. 350/2005 

Tinand cont de procesul- verbal al ~edintei de evaluare a propunerilor de proiecte 
religioase nr.1638/29.03.2022, 

In baza OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile 
de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare precum si HG nr.1470/2002 privind Norma metodologica pentru 
aplicarea OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de 
cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, 

In temeiul art.129 alin.(2) lit."d", alin.(7) lit."a","e","f'',alin.(8) lit."a", alin.(14), art.139 
alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1) ~i art.196 alin.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar Parohiilor din localitatea Reci, conform 
anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba proiectul Contractului de finantare, conform anexei nr.2, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 



Art.3. Se 1mputemice~te d-ul primar al comunei Reci ca 1n numele autoritatii finanµtoare 
sa semneze contractul de finantare aprobat la art.2 din prezenta hotarare. 

Art.4. Cu executarea prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Reci ~i 
compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei comunei Reci. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

j) 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr. ---

LISTA 
cu Parohiile din comuna Reci carora Ii se acorda sprijinul financiar in anul 2022 

Nr.c Denumirea Destinafia stabilita din comuna Sprijin financiar 
rt. beneficiarului Reci acordat (lei) 
1 Parohia Romano Altar nou ~i fete de altar noi pentru 2.000 lei 

Catolica Santionlunca Capela Romano Catolica din Reci-
Comolau 

2 Parohia Reformata Renovare gard tip cetate la Biserica 19.000 lei 
Aninoasa Reformata Aninoasa 

3 Parohia Reformata Renovare Casa de Cultura Comolau 19.000 lei 
Comolau 

4 Parohia Reformata Reci Reabilitarea acoperi~ului Casei 10.000 lei 
Parohiale 

TOTAL 50.000 lei 



Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 

527035 RECI 

ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 

Str. Principala 268. 
Jud. Covasna 

Nr. telefon: 0267-373803 
Nr. fax: 0267-3373803. 
E-mail : primariareci@gmail.com 
www.reci.ro 

----

EFG FF r7?757-- T T "'PY-□ 7 □□rs rs s srr 
COMUNARECI PAROHIA REFORMATA ................... . 
NR.inreg ....... ./ ....................... . Nr. inregistrare: 

CONTRACT DE FINANTARE 

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. Comuna RECI, cu sediul in Sat Reci, Comuna Reci, nr. 268, Cod po~tal 527145, judetul 

Covasna, Romania, telefon/fax 0040-267 /373803, cod fiscal 4404311, cont 

RO12TREZ24A675000591200X. deschis la TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI 

SF ANTU GHEORGHE, reprezentata prin DOMBORA Lehel-Lajos, primar al Comunei Reci, in 

calitate de autoritate finantatoare, 

~i 

1.2.P AROHIA REFORMAL\ , cu sediul in sand ---- ------
nr. --- Jud.Covasna,avand CIF 

deschis la BANCA 

_____ , cont bancar nr. 

---- ----------· 
reprezentat prin ____ _____ - Preot Paroh, denumita in continuare beneficiar, 

in temeiul prevederilor H.C.L nr.___ ____ privind acordarea unui sprijin 

financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2022, au convenit incheierea prezentului 

contract. 

CAP IL OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.l.Autoritatea finantatoare acorda beneficiarului un sprijin financiar in suma de 

pentru in 

conformitate cu prevederile H.C.L. nr. ______ _ 

CAP /IL DURATA CONTRACTULUI 

Art.2.(1) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti ~i este 

valabil pana la executarea obiectului acestuia, dar numai tarziu de 15.12.2022. 



(2) in cazul in care una dintre paf!ile contractante semneaza contractul la o data 

ulterioara celei la care a semnat partea cocontractanta, termenul de intrare in vigoare a 

contractului se considera a fi cea ulterioara. 

CAP.IIL DREPTURILE SI OBLIGATIILE PART/LOR 

Art.3. Autoritatea finantatoare are urmatoarele drepturi ~i obligatii: 

a) sa supravegheze ~i sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate,precum ~i modul de 

respectare a dispozitiilor legale, 

b) sa plateasca suma prevazuta la art.I. in termen de 30 de zile calendaristice de la predarea 

facturii, 

c) in cazul in care beneficiarul nu respecta prevederile prezentului contract, autoritatea 

finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, la care se adauga 

dobiinda legala, precum ~i sistarea virarii sau diminuarii sumei repartizate,dupa caz. 

Art.4.Beneficiarul are urmatoarele drepturi ~i obligatii: 

a) sa utilizeze suma prevazuta la art.I potrivit destinatiei stabilite ~i in conformitate cu 

dispozitiile legale in vigoare, 

b) sa promoveze denumirea autoritatii finantatoare in cadrul actiunii finantate prin 

modalitatile convenite intre parti, 

c) sa permita persoanelor delegate de autoritatea finantatoare sa efectueze controlul privind 

modul de utilizare a fondurilor alocate, 

d) la intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat se vor avea in 

vedere urmatoarele: 

1. Toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin 

aplicarea ~tampilei ~i a semnaturii beneficiarului, 

2. Nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de material sau servicii, 

altele decat cele pentru care a fost acordat spijinul financiar,care nu sunt cuprinse in devizul 

inaintat pentru obtinerea sprijinului financiar, 

3. Documentele justificative trebuie sa fie lizibile ~i sa nu prezinte ~tersaturi: nu se admit 

documente trimise prin fax, 

4. facturile fiscale vor fi insotite de dispozitii de plata, ordine de plata, chitante, bonuri de 

casa, extrase privind viramente bancare, dupa caz, 

5. Chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele: scopul 

platii, operatiunea pentru care se face plata, numarul ~i data eliberarii . Chitantele care atesta 

plati vor fi utilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc facturi fiscale, 

6. Situatia de lucrari, acolo unde este cazul. 



a) beneficiarul are obligatia de a depune alaturi de documentele justificative ~i un raport de 

justificare a utilizarii sprijinului primit, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 

sumei mentionate la art. I., 

b.) sa restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale ~i a prevederilor prezentului 

contract, in termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata din partea organului de 

control, sumele primite, precum ~i penalitatile aferente acestora,calculate potrivit dispozitiilor 

legale in vigoare. 

CAP IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

ART.5.(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate 

prin prezentul contract, partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract ~i ale 

dispozitiilor legale in vigoare. 

(2) Pentru nedepunerea in termenul cuvenit prin prezentul contract a documentelor 

prevazute la art.4 lite.), autoritatea finantatoare are dreptul sa perceapa majorari de intarziere 

de o, 1 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea sumei datorate, dupa caz. 

(3) In cazul in care finantatorul solicita restituirea integrala a sumelor acordate, 

acesta echivaleaza cu rezilierea unilaterla a contractului, care opereaza de drept, fiira alte 

formalitati ~i fiira interventia instantelor de judecata cu o notificare prealabila scrisa cu 10 zile 

inainte de data incetarii contractului. 

ART.6. Porta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, 1n conditiile legii. 

Este forta majora evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat ~i independent de 

vointa partilor, care le opre~te sa-~i execute obligatiile ce le revin potrivit prezentului contract. 

Interventia fortei majore trebuie comunicata de partea care o invoca, impreuna cu documentele 

justificative, in termen de 5 zile calendaristice de la data aparitiei acesteia. 

CAP V. LITIGII 

ART.7 .Divergentele care pot aparea mtre parti pe parcursul derularii prezentului 

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabila. In situatia in care aceasta nu 

s-a realizat, partea numultumita se poate adresa instantei de judecata competente, in conditiile 

legii. 

CAP VI.DISPOZITII FINALE 

ART.8. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finantatoare ~i 

controlul financiar se realizeaza in conditiile legii de catre organele abilitate. Angajarea, 

lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor efectuate de beneficiar in baza prezentului 

contract se fac potrivitnormelor legale in vigoare. 

ART.9. Prevederile prezentului contract au putere deplina pentru parti ~i se constituie in 

norme cu caracter tehnic, financiar ~i administrativ. 



ART.10. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul partilor ~i se 

consemneaza intr-un act aditional. 

ART.11. Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra derularii activitatii 
nonprofit finantate din fondurile publice. 

Prezentul contract se incheie in 3 (trei) exemplare, dintre care doua exemplare pentru 

autoritatea finantatoare ~i un exemplar pentru beneficiar. 

AUTORITATEA FINANTATOARE 

COMUNARECI 

PRIMAR 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 

BENEFICIAR 

PAROHIA ------------
PREOT, 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
NR. 1873/11.04.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea sprijinului financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2022 

In urma analizarii proiectului de hotarare mentionat mai sus, constat ca, este intocmit cu 
respectarea prevederilor a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, OUG nr .. 57/2019 
privind Codul Administrativ, OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare precum si HG nr.1470/2002 privind Norma metodologica 
pentru aplicarea OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania,republicata. 

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in 
limita prevederilor si destinatiilor aprobate. 

Sumele care se propun a se acorda ca sprijin fianciar pentru bisericile din comuna Reci 
au fost prevazute in bugetul local ~i vor fi utilizate in scopul prevazut in contractul de finantare, 
in conditiile OG nr. 82/2001 ~i a H.G. nr.1470/2002. 

Nu sunt propuse cheltuielile fiira a avea venituri. 
Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea sprijinului 

financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2022. 

COMP ARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, 
CONSILIER, 

Pap Reka-Katalin 



.-----

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agricultura, gospodt rire comunala, protectia mediului, comert ~i turism 

Nr.l ~I?.. din ) ... :~.~:.~.~~~-

RAPORT DE AVIZARE 
privind acordarea sprijinului financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2022 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza 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 in 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 
§i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 

Pre§edinte, 
Csosz Alpar 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

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 
Nr. ~ 9-tG I D i,,o', . ~o~ ~ 

RAPORT DE AVIZARE 
privind acordarea sprijinului financiar parohiilor din comuna Recipe anul 2022 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de _ _____ a analizat 
proiectul de hotarare, privind acordarea sprijinului financiar parohiilor din comuna Recipe anul 
2022. 

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, 

au fost respectate prevederile OG nr. 82/2001 ~i HG nr.1.4 70/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprij in financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Avand 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, m 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 

Modi K6reh Sandor 

Q 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i 
familie, mr nca ~i erotectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. rn~ J ~.o~ .-.ol~ 

RAPORT DE AVIZARE 
privind acordarea sprijinului financiar parohiilor din comuna Recipe anul 2022 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat 

ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

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

aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenµi 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. 

au fost respectate prevederile OG nr. 82/2001 ~i HG nr.1.470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute 

din Romania, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Nu au fost propuse cheltuieli :fara a avea venituri. 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea sprijinului 

financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2022. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

. I 

I 11.
1 

_ {/;; ' . 
MEMBRU 

BARABAS KALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BU.KUR ISTVAN 



PROCESVERBAL 
al ~edintei de evaluare a propunerilor de proiecte religioase 

Nr.1638/29.03.2022 

Comisia de evaluare numita prin Dispozitia Primarului comunei Reci nr. 41/2022, 
compusa din: 

- Dna. Ballai Reka 
- DI. Modi - Koreh Sandor 
- DI Todor Istvan 

a procedat astazi, 29.03.2022, la sediul Primariei comunei Reci la evaluarea proiectelor 
religioase (tehnic ~i financiar). 

Pre~edintele comisiei de evaluare informeaza, ca procedura de depunere a propunerilor de 
proiecte s-a des:f'~urat conform Legii 350/2005 ~i HCL 28/2018 privind aprobarea 
regulamentelor speciale ~i a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, religioase ~i 
sportive. 

Membrii comisiei semneaza declaratiile de impartialitate, i;;i se trece la verificarea 
eligibilitatii proiectelor depuse. 

Se constata, ca ill termenul limita au fost depuse patru proiecte religioase de catre 
Parohiile Reformate Comolau, Reci, Saciova ~i Parohia Romano-Catolica Santionlunca. 

1. ALTAR NOU ~I FETE DE ALTAR NOI PENTRU CAPELA ROMANO CATOLICA 
DIN RECI-COMOLAU- 2.000 lei 

2. RENOV ARE GARD TIP CETATE LA BISERICA REFORMATA ANINOASA -
19.000 lei 

3. RENOV ARE CASA DE CULTURA. COMOLAU - 19.000 lei 
4. REABILIT AREA ACOPERI~ULUI CASEI P AROHIALE - 10.000 lei 

Se constata, ca toate proiectele sunt conforme regulamentului, respectiv Legii 350/2005, 
astfel membrii comisiei decid acordarea finantarilor nerambursabile, conform celor cerute ill 
propunerea de proiecte, din bugetul aprobat al comunei Reci pe anul 2022, drept pentru care s-a 
illCheiat prezentul Proces Verbal illtr-un singur exemplar, care se transmite solicitantilor, 
respectiv se afii;;eaza la sediul Primariei ~i pe site-ul www.reci.ro. 

Impotriva prezentei se pot depune contestatii intr-un termen de 3 zile. 

- Pre~edinte: Dna. Ballai Reka:____..!o,~~.____::._l,.!..y.!,,,,,__ 

- Membru: DL Modi - Koreh Sandor ----~-
- Membru: Dl Todor Istvan ------,'-...µ:.,f/J-ff-'¥-.-,::::_------',:--




