
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 5362/14.11.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 

"Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, 
Comuna Reci, judetul Covasna" 

Prin Hotararea consiliului local al comunei Reci nr.26/2022 s-a aprobat participarea comunei 
Reci la programul Planul National de Redresare ~i Rezilienta Componenta CS - Valul Renovarii, Axa 1-
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA ~I REZILIENTA IN CLADIRI 
REZIDENTIALE MUL TIP AMILIALE, Operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata 
a cladirilor rezidentiale multifamiliale 

in urma verificarii documentelor depuse catre PNRR, ne-au transmis solicitarea de clarificare, 
avand in vedere urmatoarele: 

- Comuna Reci nu are temei legal pentru a transmite o declaratie prin care sa fmanteze costurile 
aferente suprafetei cu alta destinatie decat cea de locuinta, nefiind proprietatea publica sau privata al 
comunei Reci, precum ~i faptul ca spatiul apartinand Companiei Nationale Po~ta Romana S.A. nu se 
incadreaza in aqiunile specifice prin ghidul specific, astfel ne solicita actualizarea cererii de finantare, 
raportului de audit, a expertizei tehnice ~i a HCL-ului, prin mentinerea ariei desra~urate a suprafetei 
eligibile ce se dore~te a fi finantata prin PNRR. 

in vederea respectarii clarificarilor solicitate de PNRR, este necesara modificarea ~i completarea 
HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 
~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

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 
modificarea ~i completarea HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice 
pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

Primar 

DOMB01::el-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
NR. 5363/14.11.2022 

PROIECT DE MOTA.RARE 
privind modificarea ~i completarea HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea 

eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna" 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in $edinta extraordinara din data de 16 noiembrie 2022. 
Avand in vedere: 
- prevederile Ordinului nr.444 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii 

de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta in cadrul apelurilor 
de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 
- Schema de granturi pentru eficienta energetica $i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. 
operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, 
publicat in Monitorul Oficial nr.290 din 25 martie 2022; 

- prevederile Ghidului specific din 24 martie 2022 privind Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/CS/1/A.3.2/1, components. 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema 
de granturi pentru eficienta energetica $i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. operatiunea A.3 
- Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale; 

- prevederile HCL 69/2022 privind modificarea $i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind 
aprobarea proiectului "Cre$terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 $i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci, judetul Covasna" 

Luand act de referatul de aprobare al Primarului comunei Reci in calitate de initiator. inregistrat 
sub nr. 5362/14.11.2022, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat sub nr. 5364/14.11.2022, precum ~i de Raportul comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului local. 

- luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei; 
- luand in considerare solicitarile de clarificari nr. 2874 ~i 2875 din 08.11.2022; 
- prevederile art.59 ~i art.60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), $i alin. (4). lit. d), precum $i ale art. 139 alin. (1) 

~i alin. (z) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind · Codul administrativ, cu modifies.rile ~i 
completarile ulterioare, 

Art.I. Se modifica art.2 - (1) din Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr.26/2022 privind 
aprobarea proiectului "Cre$terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 $i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci, judetul Covasna", care va avea urmatorul cuprins: 

"Art.2. Se aprobii valoarea totalii a cheltuielilor eligibile fn cuantum de 1.123.163,23 lei, 
228.160 Euro, Jara TVA, aferente ariei desfii~urate eligibile la obiectivul de investi(ii Cre,}·terea 
Eficienfei energetice pentru blocurile de locuil 1 ,ri 2 din sat Reci, comuna Reci, judejul Covasna". 



Art.2. Se aproba modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 
"Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judeµil 
Covasna", modificata prin HCL 69/2022 privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 
privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, 
Comuna Reci, judeµil Covasna", inlocuindu-se cu Aoexa nr.1, care este parte integranta din prezenta 
hotarare. 

ART.3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al comunei Reci nr.26/2022 privind 
aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci,judeµil Covasna", raman neschimbate. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 
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ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMARIA 

Nr. 5364/14.11.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 

"Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, 

Comuna Reci, judetul Covasna" 

Prin Hotararea consiliului local al comunei Reci nr.26/2022 s-a aprobat participarea comunei 
Reci la programul Planul National de Redresare ~i Rezilienta Componenta CS - Valul Renovarii, Axa 
1- SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA ~I REZILIENTA IN CLADIRI 
REZIDENTIALE MUL TIF AMILIALE, Operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau 
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale 

in urma verificarii documentelor depuse catre PNRR, ne-au transmis solicitarea de clarificare, 
avand in vedere urmatoarele: 

- Comuna Reci nu are temei legal pentru a transmite o declaratie prin care sa finanteze costurile 
aferente suprafetei cu alta destinatie decat cea de locuinta, nefiind proprietatea publica sau privata al 
comunei Reci, precum ~i faptul ca spatiul apartinand Companiei Nationale Po~ta Romana S.A. nu se 
incadreaza in actiunile specifice prin ghidul specific, astfel ne solicita actualizarea cererii de finantare, 
raportului de audit, a expertizei tehnice ~i a HCL-ului, prin mentinerea ariei des:fa~urate a suprafetei 
eligibile ce se dore~te a fi finantata prin PNRR. 

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 modificarea 
~i completarea HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru 
blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 
LOVA.SZEDIT 
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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. ~:>-9G ,, ~-}} . ~~;_ 

I 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea HCL nr.26/2022 privind aprobarea 

proiectului" Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci, judetul 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 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 Ordinului nr.444 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor 
de proiecte PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, PNRR/2022/CS/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, 
axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale 
multifamiliale. operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor 
rezidentiale multifamiliale, publicat in Monitorul Oficial nr.290 din 25 martie 2022; 

- prevederile Ghidului specific din 24 maiiie 2022 privind Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/CS/1 /A.3.1/1 , PNRR/2022/CS/ l/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 -
Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. 
operatiunea A.3 

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 FAVORABIL 

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

Pre~edinte 

M6di K6r6h (~ 

I 

Membru 
Ballai Reka 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finan/e, agricultura, gospodiirire comunala, protec/ia 
mediului, comerf si turism 
Nr. 5'b~ ~ hro.1t iri~ 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea HCL nr.26/2022 privind aprobarea 

proiectului" Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci, judetul Covasna" 

,,---. 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. 

Membrii: 
Ballai Reka ~Jcd.,{01\ -

MarkCsaba~ 
Todor Istvan ·(Jf.11 


