
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.165/14.01.2021 

REFERATDEAPROBARE 

La proiectul de hotarare privind validarea prevederilor dispozifiei nr.132/2020 privind 
- -- majorarea bugetului general al comunei Recipe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020, cu 

suma de 150.000 lei 

Analizand prevederil HG nr.1100/2020 privind alocarea unei surne din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv pozitia nr.733 , din anexa acestei hotarari, 
se constata faptul ca ni s-a alocat suma de 150.000 lei, cu titlu de sume defalcate din TV A 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvemului. 

in conformitate cu prevederile art.82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, bugetele locale pot fi majorate sau diminuate, prin dispozitia primarului, cu 
sume aprobate prin Hotararea Guvemului din fondurile de rezerva bugetara, urmand ca la prima 
~edinta a consiliului local sa se valideze dispozitia respectiva. 

Luand in considerare faptul ca s-a emis Dispozitia primaruluinr.132/2020 privind 
majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020. 

Propun aprobarea proiectului de hotarare in vederea validarii Dispozitiei Nr.132/2020 a 
Primarului comunei Reci. 

Cu respect, 

Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COlMUNEI RECI 
Nr. 166/14.01.2021 

PRO IE CT DE HOT ARA.RE 
privind validarea prevederilor dispozifiei nr.132/2020 privind majorarea bugetului 

general al comunei Recipe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020, cu suma de 150.000 lei 

Consiliul Local al comunei Reci, 
intrunit in ~edinta sa ordinara din data de 19 ianuarie 2021 
analizand Referatul de aprobare al Primarului Comunei Reci nr.165/14.01.2021 privind 

majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020, cu suma 
de 150.000 lei 

avand in vedere: 
- Raportul compartimentului de resort nr.167/14.01.2021 , 
- Hotararea Guvemului nr.1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozi{ia Guvernului, prevazut fn bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unitaJilsubdiviziuni administrativ-teritoriale; 

- Dispozitia Primarului comunei Reci nr. 132/2020 privind majorarea bugetului general 
al comunei Recipe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020, cu suma de 150.000 lei 

- art. 82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, 

in baza art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3) lit.a ~i art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanta de Urgenta a guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTA.RA.~TE 

Articol unic - Se aproba validarea prevederile Dispozitiei Primarului comunei Reci nr. 
privind majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020, cu 
suma de 150.000 lei. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

Avlzat pentru le~a~ ate 
Data..l h : .. 0. .( : ....... 2 .. 1.-
Secretar general al comunei 

tJ~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Nr.167/14.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind validarea prevederilor dispozifiei nr.132/2020 privind 
majorarea bugetului general al comunei Recipe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020, cu 

suma de 150.000 lei 

Analizand prevederil HG nr.1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv pozitia nr.733 , din anexa acestei hotarari, 

se constata faptul ca ni s-a alocat suma de 150.000 lei, cu titlu de sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvemului. 

In conformitate cu prevederile art.82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, bugetele locale pot fi majorate sau diminuate, prin dispozitia primarului, cu 

sume aprobate prin Hotararea Guvemului din fondurile de rezerva bugetara, urmand ca la prima 

~edinta a consiliului local sa se valideze dispozitia respectiva. 

Luand in considerare faptul ca s-a emis Dispozitia primaruluinr.132/2020 privind 

majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020. 

Propun aprobarea proiectului de hotarare in vederea validarii Dispozitiei Nr.132/2020 a 

Primarului comunei Reci. 

Consilier, 
Pap Reka-Katalin 

4· 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanJe, 
agricultura, gospodarire comunala, protecJia mediului, comerJ $i turism 

Nr. ~~t- I A9.ot . ~~I 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind validarea prevederilor dispozitiei nr.132/2020 

privind majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2020 potrivit HG 
nr.1100/2020, cu suma de 150.000 lei 

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

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

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile 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. 

/ 
Secret : 

1/ ' ~ 

/ ;/-
/ 

! 
I 

I 

/ 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

DISPOZITI A NR.132/2020 
privind majorarea bugetulo.i general al comunei Recipe anul 2020 potrivit HG nr.1100/2020 

Primarul comunei Reci, judetul Covasna, 
Vazand referatul nr. 5466/22.12.2020 al Compartimentului financiar contabil, precum ~i 

HG nr.1100/2020 prin care se repartizeaza SqIIla de 15 O mii lei din Imme defalcate din TV A .pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din Fondul de rezerva'la dispozitia Guvernuhti; 

A vand m vedere prevederile: 
-:- HCL nr.14/2020 privindaprobarea bugetului general al comunei Recipe anul 2020; 
In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.5/2020 a bugetul:qi cle stat pe anul 2020; 
- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, republicata cu 

tnodificarifo ~i completarile ulterioare; 
In baza art. 49 alln.(5), art82 din Legea ilr. 273/2006 - Legea finantelor publice, 

arL88 din OUGnr.57/2019 privind Codul Administrativ, · 
In tern,eiulprevederilor art. 155 alin (1) lit. c) coroborat cualin.(4) lit.(a) si art. 196 a1in.(1) 

lit. ' 'b' ' dih OUG nr.57/2019 privind Codul Administtativ, cu modificarile si completflrile 
tilterioare, · · 

DIS PUN E. 

Art. 1 Se rnajoreaza bugetul local al comunei Reci in trimestrul al TV-l~a al anului 20201a 
partea de venituri ~i cheltuieli, conform (anexa nr.1), care face parte integranta din prezenta 
dispozitie. ·· 

Art.2 La prima ~edinta al Consiliul Local Reci se va propime spre validate prezenta 
dispoziµe. 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Compartimentul 
financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primamlui. · 

Reci, la 22 .de.cembrie 2020 

PRIMAR, 
DOMBORA Lehel-Lajos 

J,J~ 
Difuzare.: 

1 ex, Inst. Prefoctul jud. Covasna 
1 ex .. Gonsiliul Local Reci 
1 ex. DGFP 
1 ex. Compartiment financiar-tontabil 
1 ex. afisare 



COMUNARECI 

Judeb,11. Covasna 
BUGETUl lOC.P )ETALIAT lACHElTUIELI PE.CAPITOLE, SUB( ')ITOLE SI PARAGRAFEPE ANUL 2020 , / 

Denumirea lndicatorilor 

I. VE!\!ITURI CURENTE (cod '00.03+00; 12) 

~A._ VENITURI FIS CALE {cod 00,04+0'6.02+00.09+00, 10+00.11) 

A4. IIIIIPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICli (cod 1U2+12.0.2+15.02+16.02) 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.os+11.02;os+11.02.07) 

Su111e defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru .echilibrarea bugetelor locale 

Alie. bunuri si ser:vicii pentru lntretinere si functionare 

Autoritati executive sl legislative 

Autoritati executive 

Ordonator. principal de credite 

DOMBORA lEHEl LAJOS 

jJ,., 

Cod 
indicator 

00;02 

00.03 

00.10 

11.02 

11 .02.06 

20.01 

20.01.30 

51,02;01 

51.02.01;03 

150.00 

150.00 

15.0.00 

150.00 

150.00 

150.00 

150.00 

150.00 

150.00 

Conducatorul compart. financiar0contabil 

PAP Rl::KA KATALIN 

~-
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150,,00 

150;00 

15lU)0 

150.00 

150:00 

150.00 

150.0.0 

150.00 



CQMIUNARECI 

Judetui Cova$n1:1 
IBUGETUL lOCA' ""'ETAllAT LA CHELTUIEU PE CAPITOLE, SUBC "'tTOLE SI P.ARAGRAFE PE ANUL 2020 

) ' ) 

Denumirea indicatorilor 

Ji.. \/ENITUFU F!SCt\LE (cod .0().0M06.02+00.09+00.10+00.1.1l 

A4. IMPOZITE SlTAXE PE aUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 

·sume defalcate dinTVA (cod 11.02.01+1.1.02.02+11.02.05+11.02.06+1,1.02.07) 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugafa pentru echilibrarea biigetelor locale 

Bunuri si servicij (cod 20.01 :01 la 20.01 .09 + 20.01 .30) 

Alte bunuri si sei:vicii pentru lritret1nere si funt::tionare 20.01.30 150.00 

Autoritati executive si legislative 51.02.0'1 150.00 

Autoritati executive 51.02.01.03 150.00' 
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150.00 

150.00 

150.0Q 



DE!OL!fflirea.·indicatorilor 

Ordoncitofprincipal de credite 

DOMBOAA LEHEL LAJOS 

l.J~ 

I 
/ Cod 

Cgnducatorul com,p.ar:t finahciar~contabil 

PAP REKA KATALIN 

-#· 

-mu M'.UN-. 
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