
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 2726/31 .05.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea proiectului "REABILITARE CLA.DIREA 

FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul Planului 
National de Redresare $i Rezilienta Componenta CIO - Fondul Local, Investitia I.3 - Reabilitare 
moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile 
administrativ-teritoriale, publicat in Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022, 

_,,----__ Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirilor publice, contribuind astfel la 
imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Investitia finanteaza renovarea moderata 
a cladirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie 
primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare $i certificatul de 
performanta energetica realizat la finalizarea investitiei. 

Rata de finantare in cazul investitiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este 
de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, in limita bugetelor predefinite pe 
categorii de UAT-uri . 

Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lanseaza ape! comun destinat unitatilor 
administrativ-teritoriale $i subdiviziunilor municipiului Bucure$ti de pe tot teritoriul Romaniei, 
care cuprinde toate investitiile aferente componentei, etapizat in doua runde: 

- Prima runda de atragere de fonduri va fi ape! deschis tuturor UAT-urilor, in limita 
bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investitiile 1, 2 ~i 3. 

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata este 440 euro/mp, :fara TVA. 
Sumele care vor depli$i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 

considerate neeligibile. 
Conform comunicarilor oficiale ale MDLPA, incepand cu data de 16.05.2022, va fi 

disponibila platforma electronica prin care pot fi transmise cererile de finantare. Hotararea consiliului 
local prin care se aproba participarea comunei Reci in proiectul " REABlLIT ARE CLADIREA FOSTULUI 
CONSILIU LOCAL-ANINOASA", ce se depune in cadrul Planului National de Redresare $i Rezilienta 
Componenta Cl0 - Fondul Local, Investitia I.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a 
imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale. 

Conform celor expuse mai sus, tinand cont de prevederile Codului administrativ propun spre 
dezbatere $i aprobare Consiliului Local al comunei Reci prezentul proiect de hotarare privind 
aprobarea proiectului " REABILITARE CLADIREA FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA". 

Primar 

DOMBOJ'Jel-Lajos 



NR.2727/31.05.2022 

ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 

PROIECT DE HOT ARA.RE 
privind aprobarea proiectului "REABILIT ARE CLA.DIREA 

FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA" 

Consiliul Local al Comunei Reci , judetul Covasna, 
'intrunit in ~edinta extraordinara din data de 3 iunie 2022; 
Analizand Referatul de aprobare al primarului comunei Reci in calitate de initiator, 1nregistrat cu nr. 

2726/31 .05.2022 privind aprobarea proiectului "REABILITARE CLA.DIREA FOSTULUI CONSILIU LOCAL
ANINOASA" 

~i Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
inregistrat sub nr. 2728/31.05.2022, 

Vazand Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
_,,---_ In baza ~i 111 conformitate cu: 

- prevederile Ordinului nr.999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile ~i 
conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, componenta 10 - Fond Local, publicat 111 Monitorul Oficial nr. 467 din 10 
mai 2022; 

- prevederile GHIO SPECIFIC din 10 mai 2022 privind regulile ~i conditiile aplicabile finantarii din 
fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta 111 cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C I 0, componenta IO - Fond Local; 

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
ln temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), ~i alin. (4). lit. d), precum ~i ale art. 139 alin. (3) din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se aproba participarea comunei Reci 111 proiectul "REABILITARE CLADIREA FOSTULUI 
CONSILIU LOCAL-ANINOASA" ce se depune in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta Componenta 
C 10 - Fondul Local, Investitia I.3. Reabilitarea moderata a cladirilor pub lice pentru a 1mbunatati serviciile publice 
prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. 

Art. 2. - Se aproba nota de fundamentare a investitiei "REABILITARE CLADIREA FOSTULUI 
,,----. CONSILIU LOCAL-ANINOASA", prezentata in anexa nr. 1 parte integranta din prezenta Hotarare, in 

conformitate cu cerintele Ghidului Specific. 
Art. 3. -(I) Se aproba valoarea totala a cheltuielilor eligibile calculat confonn ghidului specific 111 cuantum 

496.011,25 lei, (100. 760 euro ), fara TV A, la obiectivul de investitii "REABILITARE CLA.DIREA FOSTULUI 
CONSILIU LOCAL-ANINOASA" din care valoarea investitiei fara statii 496.011,25 lei fara TVA ~i valoarea 
statiilor de incarcare O lei fara TV A. 

(2) Se aproba descrierea sumara a investitiei proiectului " REABILITARE CLADIREA FOSTULUI 
CONSILIU LOCAL-ANINOASA" 111 concordanta cu in conformitate cu cerinfele Ghidului Specific potrivit 
anexei nr. 2, parte integranta la prezenta Hotarare. 

Art. 4. - Comuna Reci se angajeaza sa asigure toate cheltuielile legate de proiect incl usiv a cheltuielilor 
nceligibi lc care as igura implemcntarca proiectulu i, astfc l cum acestea vor rezul ta din documcntatiilc tch nico
econom iceicontractul de lucr[tri so licitate in etapa de implementare. 

Art. 5. - Se desemneaza di. Dombora Lehel-Lajos, primarul comunei Reci 111 calitate de reprezentant 
legal, pentru semnarea contractului de finantare. 

Art. 6. - Cu ducerea la \'ndeplinire a prezentei hotarari se 'insarcineaza di. primar, Dombora Lehel-Lajos. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

jJ 

Avizat pentru legia\itate 
Data.).\ ,;'.9.f.,.?...-.0.2...~. 
Secretar general al C.:omunci 

N~ 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMARIA 

Nr. 2728/31 .05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectului "REABILIT ARE CL.ADIREA 

FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul Planului 
National de Redresare ~i Rezilienta Componenta Cl0 - Fondul Local, Investitia I.3 - Reabilitare 
moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati fumizarea de servicii publice de catre unitatile 
administrativ-teritoriale, publicat fo Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022, 

Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirilor publice, contribuind astfel la 
imbunatatirea fumizarii de servicii pub lice la nivel local. Investitia finanteaza renovarea moderata 
a cladirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie 
primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare ~i certificatul de 
performanta energetica realizat la finalizarea investitiei. 

Rata de finantare in cazul investitiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este 
de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, in limita bugetelor predefinite pe 
categorii de UAT-uri. 

Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lanseaza apel comun destinat unitatilor 
administrativ-teritoriale ~i subdiviziunilor municipiului Bucure~ti de pe tot teritoriul Romaniei, 
care cuprinde toate investitiile aferente componentei, etapizat in doua runde: 

- Prima runda de atragere de fonduri va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, in limita 
bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investitiile 1, 2 ~i 3. 

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata este 440 euro/mp, :rara TV A. 

Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 
considerate neeligibile. 

Conform comunicarilor oficiale ale MDLPA, incepand cu data de 16.05.2022, va fi 
disponibila platforma electronica prin care pot fi transmise cererile de finantare. Hotararea consiliului 
local prin care se aproba participarea comunei Reci in proiectul "REABILIT ARE CLAD I REA FOSTULUI 
CONSILIU POPULAR-ANINOASA", ce se depune in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 
Componenta C 10 - Fondul Local, Investitia 1.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a 
imbunatati fumizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale. 

Fata de cele aratate mai sus, in conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem 
initierea proiectului de hotarari privind aprobarea proiectului " REABILITARE CLADIREA FOSTULUI 
CONSILIU LOCAL-ANINOASA". 

CONSILIER ~CHIZITII PUBLICE 
LOVASZ EDIT 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia p entru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanfe, agriculturii, gospodiirire comunalii, protecf ia 
mediului, comer/ ~·i turism 
Nr.2778/03.06.2022 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"REABILITARE CLADIREA FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

--.. Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.317 /2021, privind 
bugetul de stat pe anul 2022, ~i a prevederilor 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. 

p 
cs 

Membrii: 

Ballai Reka~· 
Mark Csaba 
Todor Istvan 

SECRETAR 
SZABO ERNO 



KUMAI\JlA 

JUDETUL 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.2779/03 .06.2022 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"REABILITARE CLADIREA FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA" 

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 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, !;,i se incadreaza 
in prevederile Ordinul ministrului dezvoltarii , lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999/2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de 
redresare ~i rezilienta 111 cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C 10, componenta 10 - Fondul local 
publicat 'in M.Of. nr,467 bis./10.05.2022, AXA 1.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a 
imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale,. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotanlre 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.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FA VO RABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata !;,i propune spre dezbatere !;,i aprobare consiliului local. 

PRE~EDINTE 

M6diKv dor 

Membru: 
Ballai Reka - -~J--=~-•--

SECRETAR 
Borbath Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i 
familie, munca ~i proteqie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. 2780/03.06.2022 

RAPORT DE A VIZARE 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"REABILITARE CL.ADIREA FOSTULUI CONSILIU LOCAL-ANINOASA" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, a constatat 
ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de res011, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

- Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza 
in prevederile legilor speciale din materie. 

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 Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN v;· .. 

MEMBRU, 
BARABAS KALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


