
Nr. 4298/12.09.2022 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

REFERATDEAPROBARE 

privind aprobarea Statutului comunei Reci, judeful Covasna 

DOMBORA Lehel-Lajos, primar al comunei Reci, judetul Covasna, supun Consiliului 
local al comunei Reci spre analiza ~i dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 
Statutului comunei Reci, judetul Covasna .. 

A vand in vedere: 

- prevederile Ordinului nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 
unitatii administrativ - teritoriale, precum si modelului orientativ al regulamentului de 
organizare ~i functionare a consiliului local, care dispune obligatia de a aproba statutul unitatii 
administrativ-teritoriale al comunei Reci; 

- prevederile Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national, Sectiunea 1 - Retele de transport, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare 

- art. 104 din Ordonanta de U rgenta a Guvernul ui nr. 57/201 9 pri vind Codul 
administrati, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Solicit sprijinul dumneavoastra in aprobarea acestui proiect de hotarare elaborat. 

PRIMAR 

DOMBORA Lehel-Lajos 

jJ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 4299/12.09.2022 
PROIECT DE HOT A.RARE 

privind aprobarea Statutului comunei Reci, judetul Covasna 

Consiliul Local al Cornunei Reci, judetul Covasna, in ~edinta ordinara; 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare cu nr. 4298 din 12.09.2022 al prirnarului cornunei Reci in 
calitate de initiator al proiectului de hotarare; 

- Rap011ul de specialitate cu nr. 4300 din 12.09.2022 intocrnit de secretarul general al 
comunei Reci; 
A vand in vedere avizul favorabil al cornisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Reci, 

In conforrnitate cu prevederile Legii nr. 24/2000,privind normele de tehnica legislative 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

-prevederile Ordinului nr.25/2021 pentru aprobarea rnodelului orientativ al statutului 
unitatii adrninistrativ -teritoriale, precurn si modelului orientativ al regularnentului de 
organizare ~i functionare a consiliului local; 

-prevederile art.104 din OUG nr.57/2019 privind Codul Adrninistrativ,cu rnodificarile 
~i cornpletarile ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in adrninistratia publica, 
republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. a) ~i tit. b), arr. 139 alin.(1) coroborat 
cu art. 5 lit. ee) din OUG m.57/2019 privind Codul Adrninistrativ,cu modificarile ~i 
cornpletarile ulterioare; 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna; 

HOT A.RA.~TE. 

Art.I. Se aproba Statutul comunei Reci, cornform Anexei nr.1, care face parte din 
prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Prirnarul Cornunei 
Reci si secretarul general al cornunei Reci 

Art. 3, Prezenta hotarare se cornunica prin grija secretarului general al comunei: 
- Institutiei Prefectului - Judelul Covasna, 
- Prirnarulul Cornunei Reci, 
- Secretarului general al comunei 
-Monitorul oficial local 
-Dosar de ~edinta 

Initiator, 
PRIMAR 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 

Aviz.at pantru legalitate 
Data .. f1..~0.~-~.i 9.2-.. L 
Sacratar general al comunezl 

NL_ 





h) date privitoare la principalele instituf ii din domeniul educaf iei, cercetarii, culturii, 
sanataf ii, asistenf ei sociale, presei, radioului, televiziunii ,Si altele asemenea; 
i) principalelefuncfiuni economice, capacitafi de producfie diversificate din sectorul 
secundar ,Sit erf iar, pre cum .si din agricultura; 
j) serviciile publice existente; 
k) informafii privind bunurile din patrimoniul unitaf ii administrativ - teritoriale; 
I) informaf ii relevante privind societatea civila, respect iv partidele pol it ice, sindicatele, 
cultele ,Si organizafiile nonguvernamentale care f.Ji desfa.Joara activitatea fn unitatea 
administrativ - teritoriala; 
m) modul de cooperare sau asociere, dupa caz, cu persoane juridice de drept public sau de 
drept privat romane sau straine; 
n) procedura privind atribuirea .Ji schimbarea denumirilor de strazi, piefe ,Si de obiective de 
int eres public local; 
o) modalitafi de consult are a populafiei unitafii administrativ - teritoriale pentru probleme de 
interes local saujudefean, dupa caz; 
p) procedura privind acordarea titlului ,Si certificatului de fiu/fiica al/a comunei, ora.sului, 
municipiului sau Jude/ ului ori cea privind acordarea tit lului de cet aJ ean de onoare. 

Luand in considerare cele sus-mentionate, respectiv art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, propun spre 
dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Reci, judetul Covasna. 

SECRET AR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH TIMEA-KA TALIN 

~IL 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 
administrarea domeniului public ,$i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii pub/ice si a drepturilor cetatenilor 

Nr..Q.~L din ... ~.I) ~:~~ ~ 

RAPORT 
asupra proiectului de lwtiirare privind aprobarea Statutului comunei Reci, 

judef ul Covasna 

Comisia de specialitate, in cadrul $edintei de comisie din data de 31 octombrie 2022 a 
analizat proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Reci, judetul Covasna. 

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, precum ~i prevederile Ordinului 
nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ -
teritoriale, precum si modelului orientativ al regulamentului de organizare $i functionare a 
consiliului local. 

Au fost parcurse etapele de transparenta decizionala prevazute de Legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratie publica, republicata, 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 
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~EDINTE 

Modi K6reh Sandor 

SECRETAR 

Borba.th Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finante, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
medi uluk comert si turism 
Nr .. ~~--- din -- ~~-:-~~:.~2~ 

RAP ORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de lwtarare privind aprobarea Statutului comunei Reci, 

judef ul Covasna 

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

Este avizat favorabil din paiiea compartimentului de res01i, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum ~i prevederile Ordinului nr.25/2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ al statutului unitatii administrativ -teritoriale, precum si modelului 
orientativ al regulamentului de organizare ~i functionare a consiliului local. 

Au fost parcurse etapele de transparenta decizionala prevazute de Legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratie publica, republicata, 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 aprobarea Statutului comunei 
Reci,judetul Covasna 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate 
~i familie, munca l i protectie sociala, protectie copii, tinere ~i sport 
Nr.§9Jf din .. ?)! .... ~ .. -~~~ 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de lwtarare privind aprobarea Statutului comunei Reci, 

judef ul Covasna 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei de comisie din data de 31 ocotmbrie2022 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 
Guvernului m.57/2019 privind Codul administrativ, precum ~i prevederile Ordinului 
nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ -
teritoriale, precum si modelului orientativ al regulamentului de organizare ~i functionare a 
consiliului local. 

Au fost parcurse etapele de transparenta decizionala prevazute de Legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratie publica, republicata, cu modificarile ~1 

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 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. 

PRE$EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

MEMBRU, 
BARABAS KALMAN 


