
ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.2405/09 .05 .2022 

REFERATDEAPROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea achizifiei terenului, in suprafafa de 17.600 mp, 

inscris in CF nr. 28657 Reci 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local hotara$te cu privire la administrarea domeniului public ~i privat al 
comunei, ora~ului sau municipiului 

Terenul extravilan propus pentru achizitionare, inscris in CF nr.28657 Reci, suprafata de 
17.600 mp este in proprietatea lui Morar N. Mircea $i Moraru V. Nicolae, $i 400 mp este in 
proprietatea Comunei Reci, do bandit prin Contractul de donatie nr.709/01.04.2022. 

A vand in vedere faptul ca in anul 2021 s-au inceput executarea lucrarilor al obiectivului 
de investi!ii "Infiintarea sistemelor de alimentare cu apa $i de canalizare menajera in comuna 
Reci, satele Aninoasa $i Saciova, Judetul Covasna"- etapa I. 

Conform proiectului bazinul de inmagazinare a apei se poate amplasa pe eel mai inalt 
punct din satul Aninoasa. 

Fata de cele prezentate mai sus propun achizitionarea terenului, in suprafata de 17.600 
mp, inscris in CF nr. 28657 Reci, propun aprobarea procesului-verbal de negociere 
nr.2379/09.05.2022 prin cares-a negociat pretul de cumparare de 12.315,40 Euro, adica 60.896 
lei la cursul 4,9447 lei/I Euro, publicat de BNR pentru data de 19.01.2022 $i Raportul de 
evaluare intocmit de catre MIKO NIMROD Expert evaluator. 

A vand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local, 
prezentul proiect de hotarare; 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
N r.2406/09 .05.2022 

PROIECT DE HOT ARA.RE 
privind aprobarea achizifiei terenului, in suprafafa de 17.600 mp, 

inscris in CF nr. 28657 Reci 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta ordinara din data de 13 mai 2022, 

Tinand cont de HCL m. 36/2022 privind initierea procedurii de achizitie a terenului, in 
suprafata de 17.600 mp, inscris in CF m. 28657 Reci 

Luand act de Raportul de evaluare, intocmit de catre expertul evaluator Miko Nimrod 
~i de Procesul-verbal de negociere m. 2379/09.05.2022. 
Analizand Referatul de aprobare a d-lui primar privind aprobarea achizitiei terenului, in 
suprafata de 17.600 mp, inscris in CF m. 28657 Reci 

A vand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului de resort, ~i raportul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Reci, 

in conformitate cu prevederile: 
- art.863 lit. "a" din Legea m.287/2009 - Noul Cod Civil 
- art. 129 alin.(2), lit. "c"din OUG m.57/2019 privind Codul Administrativ; 

in temeiul prevederilor art. 87 alin.(5), art. 106 alin.(3), art.139 alin.(3) lit.g ~i art. 140 
alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.(b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

Art.1 Se aproba rap01iul de evaluare, intocmit de catre MIKO NIMROD, Expert 
evaluator, teren extravilan inscris in CF m.28657 Reci, in suprafata de 18.000 mp, din care 
17.600 mp proprietatea lui Morar N. Mircea ~i Moraru V. Nicolae, ~i 400 mp proprietatea 
Comunei Reci, prin care se stabile~te valoarea pentru suprafata totala de 18.000 mp la 12.600 
Euro, potrivit anexei m.1. 

Art.2 (1) Se aproba achizitia terenului in suprafata de 17.600 mp, inscris in CF m. 28657 
Reci proprietatea lui Morar N. Mircea ~i Moraru V. Nicolae la valoarea de 12.315,40 Euro, 
potrivit procesului-verbal de negociere imegistrat sub m.2379/09.05.2022, prevazut in anexa 
m.2. 

(2) Datele de identificare ale terenului sunt prevazute in anexa m.3. 
(3) Anexele m.1 , m.2 ~i m.3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. (1) Se aproba incheierea contractului autentic de vanzare-cumparare intre comuna 
Reci ~i Morar N. Mircea ~i Moraru V. Nicolae. 

(2) Se imputernice~te primarul comunei Reci, dl. Dombora Lehel-Lajos, sa semneze actul 



de vanzare-cumparare. 
(3) Taxele notariale ~i cele privind inscrierea terenului in Cartea Funciara vor fi suportate 

de catre cumparator. 

Art.4. (1) Terenul ce face obiectul prezentei hotarari se inregistreaza ca bun apaqinand 
domeniului public al comunei Reci, la valoarea prevazuta in contractul de vanzare-cumparare. 

(2) Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr. 70/2020 privind insu~irea modificarii 
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Reci, judetul Covasna, se 
completeaza in mod corespunzator. 

Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Reci, ~i compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Reci. 

Initiator 
Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
VICEPRIMAR 

NR. 2407/09.05 .2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea achizifiei terenului, in suprafafa de 17.600 mp, 

inscris in CF nr. 28657 Reci 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local hotara~te cu privire la administrarea domeniului public ~i privat al 
comunei, ora~ului sau municipiului 

Terenul extravilan, propus pentru achizitionare, inscris in CF nr.28657 Reci, suprafata de 
17.600 mp este in proprietatea lui Morar N. Mircea ~i Moraru V. Nicolae, ~i 400 mp este in 
proprietatea Comunei Reci, dobandit prin Contractul de donatie nr.709/01.04.2022. 

Contravaloarea cheltuielilor pentru achizitionarea terenului se va face din sume alocate 
de la bugetul local. 

Raportul de evaluare a a terenului extravilan inscris in CF nr.28657 Reci, in vederea 
vanzarii acestuia, a fost intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEY AR 
(Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania), pe baza codului de etica aprobata 
deANEVAR. 

Pretul pietei pentru terenul extravilan in suprafata de 18.000.mp rezultat din raportul de 
evaluare intocmit de catre Expertul Evaluator Miko Nimrod este de 12.600 Euro; 

Pretul terenului extravilan rezultat din acest raport de evaluare a stat la baza negocierii 
pretului de cumparare stabilit prin procesul-verbal nr. 2379/09.05.2022; 

Pretul negociat a fost de 3,46 lei/mp, rezultand un pret total de cumparare pentru teren de 
60.896 lei, respective 12.315,40 Euro la cursul valutar BNR din data de 19.01.2022 - 4,9447lei/l 
Euro. 

Din aceste considerente se propune aprobarea porcesului-verbal de negociere nr. 
2379/09.05.2022 ~i a raportului de evaluare intocmit de catre Miko Nimrod Expert evaluator 

Taxele notariale ~i cele privind inscrierea terenului in Caiiea Funciara vor fi suportate de 
catre cumparator. 

Terenul ce va fi cumparat se va inregistra in domeniul public al comunei Reci la valoarea 
prevazuta in contractual de vanzare-cumparare. 

Fata de cele prezentate mai sus supun spre dezbatere ~i aprobare in cadrul ~edintei de 
consiliu a proiectului de hotarare initiat de dl. Primar in acest sens. 

VICEPRIMAR 
PETER IOSIF-ENRIC 

\f 



ROMANIA 
JlJDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
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. J~:r, / n?>. 05. ~o~~ 

RAPORT DE A VIZARE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea achizifiei terenului, in suprafata de 17.600 mp, 

inscris in CF nr. 28657 Reci 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei sale a analizat proiectul de hotarare, privind 
aprobarea achizitiei terenului, in suprafata de 17.600 mp, inscris in CF nr. 28657 Reci, initiat de 
dl. Primar. 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul 
Aministrativ, precum ~i prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, 

A vand in vedere ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor 
legale din domeniu, iar dezbaterea acestuia in ~edinta consiliului local este utila ~i oportuna, 
comisia de specialitate, avizeaza favorabil proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre 
dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE 
MODI KOREH-SANDOR 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i 
familief _ m ca ~i i rotectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. ~":,.g A~ .o~. ~~: 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea achizitiei terenului, in suprafata 

de 17.600 mp, inscris in CF nr. 28657 Reci 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 13 mai 2022 a analizat 
proiectul de hotarare, aprobarea achizitiei terenului, in suprafata de 17.600 mp, inscris in CF nr_ 
28657 Reci 

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, 

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

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

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea achizitiei 
terenului, in suprafata de 17.600 mp, inscris in CF nr. 28657 Reci 

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES rsrv AN 

1( 
MEMBRU, 

BARABAS KALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


