
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 

PRIMAR 
Nr. 4708/05.10.2022 

REFERATDEAPROBARE 
Al proiectului de hotarare privind : aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 

imobil, proprietatea publica a comunei Reci, cu numar cadastral 35646 

Avand in vedere documentatia de dezmembrare a imobilului in cauza, aflat in domeniul 
public al comunei Reci ~i situat in localitatea Reci, propun aprobarea documentatiei de 
dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 35646, in doua loturi distincte conform solutiei 
propusa prin documentatia tehnica cadastrala intocmita de S.C.TOPO-GEOMATICS SRL sing. 
Mar Botond-Denes,dupa cum urmeaza: 

• Lot nr.1 in suprafata de 6.482 mp, situat in localitatea Reci, proprietatea publica a 
comunei Reci; 

• Lotul nr.2 in suprafata de 4.888 mp, situat in localitatea Reci, proprietatea publica a 
comunei Reci; 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.b sic, coroborat cu alin.4, lit.f ~i cu alin.6, 
lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de prevederile art.25, alin.2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 
nr. 7 /1996,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.551,alin. l , coroborat cu art.552 si prevederile art.554 
alin. 1 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Fata de cele precizate mai sus ~i in temeiul prevederilor art.136, alin.l din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificarile ~i completarile ulterioare, imi exprim initiativa de 
promovare a proiectului de hotarare amintit mai sus. 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.4709/05.10.2022 

PROIECT DE HOT A.RARE 
privind aprobarea documentafiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a 

comunei Reci, cu numar cadastral 35646 

Consiliul Local al comunei Reci,judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta extraordinara din data de 7 octombrie 2022; 

_---., Avand in vedere: 
Referatul de aprobare a D-lui Primar,imegistrat sub m.4708/05.10.2022; 
Raportul de specialitate imegistrat sub m.4 710/04.10.2022; 
Documentatia cadastrala intocmita de S.C.TOPO-GEOMATICS SRL sing. Mar Botond
Denes in vederea demembrarii terenului proprietate publica a comunei Reci,situat in sat 
Reci, numar cadastral 35646, in suprafata totala de 11.370 mp; 
Raportul de avizare ai comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Reci; 

Tinand cont de prevederile: 
Art.25 din Legea cadastrului ~i a publicitatii imobiliare m. 7 /1996, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, prevederile art.23 lit.h), art.132, alin.(1) respectiv 
art.135 alin.(1), lit. a) ~i alin.(3) din Ordinul m.700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte 
funciara,cu modificarile si completarile ulterioare; 
Art. 879 din Legea m.287/2009 privind Codul civil cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
Art.269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.c, art.139, alin.(3), lit.g), art.196, alin.1, 

lit.a, art.197, art.287, lit.b si art.243, alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativa, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTA.RA.~TE: 

Art.1. Se aproba documentatia de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a 
comunei Reci, cu numar cadastral 35646, conform documentatiei cadastrale intocmita de 
S.C.TOPO-GEOMATICS SRL sing. Mar Botond-Denes, prevazuta in anexele care fac parte 
integranta din prezenta hotarare, in urmatoarele unitati individuale: 

• Lot nr.1 in suprafata de 6.482 mp, situat in localitatea Reci, proprietatea publica a 
comunei Reci; 

• Lotul nr.2 in suprafata de 4.888 mp, situat in localitatea Reci, proprietatea publica a 
comunei Reci; 

Art.2. Se imputemice~te Primarul comunei Reci,d-nul Dombora Lehel-Lajos sa semneze 
actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotarari, atat la Notariat cat 



~i la OCPI, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea dezmembrarii imobilului 
sus identificat. 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, in 
conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal prin grija secretarului general 
al comunei, Institutiei Prefectului judetul Covasna,Prmarului comunei, compartimentului ethnic 
~i urbanism in vederea aducerii la indeplinire, Notarului public ~i O.C.P.I. cat ~i celor interesati 
prin afi~are pe site-ul entitatii. 

Initiator, 
Prirnar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Avlzat pentru lsgalltete 
Data . .9.S.:.-.f. .P. ,:~ ,hL 
Secretar general al comunei 

f54__ 



ROMA lA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMARIA 

Nr. 4701/05.10.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
al proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 

imobil, proprietatea publica a comunei Reci, cu numar cadastral 35646 

Din necesitatea de a aduce la indeplinire obiectivul de investitie ,,Construire Bazin de inot 
didactic ~i agrement, sat Reci, comuna Reci, judetul Covasna" - care urmeaza a fi realizat in 
cadrul subprogramului - Bazin de inot, derulat de Compania Nationala de lnvestitii "CNI" S.A, se 
impune aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului situat in comuna Reci sat. Reci, in suprafata 
de 11.370 mp, numar cadastral 35646, in urmatoarele doua loturi de teren: 

• Lot nr.1 in suprafata de 6.482 mp, situat in localitatea Reci, proprietatea publica a 
comunei Reci; 

• Lotul nr.2 in suprafata de 4.888 mp, situat in localitatea Reci, proprietatea publica a 
comunei Reci; 
Propunerea de dezmembrare a fost executata de S.C.TOPO-GEOMA TICS SRL sing. Mar Botond

Denes, documentatie cadastrala ce constituie anexa la proiectul de hotarare. 
in baza art.129,alin.2, lit.b si c, coroborat cu alin.4, lit.f ~i cu alin.6, lit.c din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Tinand cont de prevederile art.25, alin.2 din Legea cadastrului ~i a publicitatii imobiliare nr. 7 /1996, 

republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
in conformitate cu prevederile art.551, alin.l, coroborat cu art.552 ~i prevederile art. 554 alin.1, 

din Codul Civil din 2009, republicat cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Fata de cele aratate mai sus propun adoptarea proiectului de hotarare initiat 1n acest sens, cu scopul 

de a aduce la 'indeplinire obiectivul de investitie sus-mentionat. 

Consilier achizitii publice 
LOVASZ Edit 

~ 



ROMANIA 
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. lt':{-~ \ ( o.':f-. \o . ,P.o.'22... 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotiirare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 

imobil, proprietatea publicii a comunei Reci, cu numiir cadastral 35646 

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.287/2009 privind Codul civil, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum ~i prevederile Legii nr.7/1996 -privind cadastrul 
~i publicitatea imobiliara. 

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, 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. FA VO RABIL 

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

SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finan/e, agricultura, gospodarire comunala, protec/ia 
mediului, comerJ si turism 
Nr. 1,':i.'-{~ / ~:l-. ', ~ - ~o/2...'L 

I 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotdriire privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a 

unui imobil, proprietatea publicii. a comunei Reci, cu numdr cadastral 35646 

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 referatul de 
aprobare al primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu 
modificarile si 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 nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarar rfffo-J ma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

.····/ 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, 
culte, invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, 
protectie copii, tinere ~i sport 
Nr..'1~~- din -~~-~-~.RP U.. 

RAPORT DE SPECIALIT ATE 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a 

unui imobil, proprietatea publica a comunei Reci, cu numiir cadastral 35646 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei de comisie din data de 7 octombrie 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 OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum ~i prevederile Legii nr.7/1996 - privind cadastrul 
~i publicitatea imobiliara. 

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

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

PRE~EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

MEMBRU 

~ SKALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


