
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 5399/10.12.2021 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotdrare privind rectificarea bugetului general al comunei 

Recipe anul 2021 

Bugetul local al comunei Reci pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea 
nr.35/2021 In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
nr.15/2021 ~i Legii nr.273/ 2006. 

in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor locale in termen de 30 de zile de la intrarii in vigoare a legii de rectificare a 
bugetului de stat precum ~i ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite. 

S-a constatat ~i necesitatea redimensionarii cheltuielilor de functionare In 
cadrul unor capitole In raport cu nivelul de fundamentare a veniturilor, 1n conformitate cu 
prevederile art. 5 - alin. (2) - ( 4) din Legea 273/2006 privind finantele pub lice locale cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

• A vand in vedere adresa nr 9985/26.11.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfantu 
Gheorghe, privind redistribuirea intre unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2021, 
destinate finantarii cheluielilor cu bursele acordate elevilor din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, 
potrivit pevederilor art.82 si 105 din legea nr.1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

• Avand In vedere adresa nr 16880/07.12.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfantu 
Gheorghe, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor pentru anul 2021, aprobate prin Ordonanta de ugenta a Guvemului 
nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 si la instruirea 
cadrului legal pentru acordarea unui imprumut subordonat de catre statul roman, 
prin Miniterul Finantelor, in calitate de actionar, catre CBC Bank S.A. 

• Avand in vedere adresa nr 17115/09.12.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfantu 
Gheorghe, privind suplimentarea in bugetul local, la indicatorul 04.02.01 ,,Cote 
defalcate din impozitul de venit" 

in acest sens am initiat proiectul de hotarare, privind rectificarea bugetului general 
al comunei Reci pe anul 2021, pe care propun spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 5400/10.12.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
privind rectificarea bugetului general al comunei Recipe anul 2021 

Consiliul local al comunei Reci,judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta extraordinara, din data de 14 decembrie 2021; 

Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Reci, 
A vand in vedere: 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
- raportul de specialitate al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Reci, intocmit in acest sens; 
- HCL m.35/2021 privind aprobarea bugetului general al comunei Recipe anul 2021; 

in conformitate cu prevederile: 
- Legii m.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- art.19 alin.(2) din Legea m.273/2006, privind finantele publice locale, republicata cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, 

in temeiul art.129 alin.4, lit.a, art.139 alin.3 ~i art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de 
Urgenta a Guvemului m.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T A RA ~ T E: 

Art.1 - Aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei Reci pe anul 
2021, pe total ~i pe sectiuni de dezvoltare ~i sectiuni de functionare conform Anexei 1., care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 - Se aproba Programul de investitii pe grupe de investitii ~i surse de finantare, 
conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Se aproba utilizarea excedentului anului precedent in suma de 278.100,00 lei, 
pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare. 

Art.4 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Reci ~i Compartimentul financiar contabil, din cadrul Primariei Reci. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNA RECI 
COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. Inregistrare: 5401 / 10.12.2021 

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuieli 
al comunei Reci 

Bugetul local al comunei Reci pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea nr.35/ 16.04.2021 'in 
conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 , nr.15/2021 ~i Legii nr.273/ 2006. 
Am constatat ca fata de bugetul initial aprobat este necesara o modificare, prin rectificare, din 
urmatoarele motive: 

• A vand 'in vedere adresa nr 9985/26.11.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfantu Gheorghe, 

privind redistribuirea intre unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor pentru anul 2021, destinate finantarii cheluielilor cu bursele acordate elevilor din 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, 

potrivit pevederilor art.82 si 105 din legea nr.1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare 

• A vand 'in vedere adresa nr l 6880/07.12.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfantu Gheorghe, 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2021 , 

aprobate prin Ordonanta de ugenta a Guvemului nr.122/2021 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2021 si la instruirea cadrului legal pentru acordarea unui imprumut 
subordonat de catre statul roman, prin Miniterul Finantelor, in calitate de actionar, catre CEC 

Bank S.A. 

• Avand In vedere adresa nr 17115/09.12.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfantu Gheorghe, 
privind suplimentarea in bugetul local, la indicatorul 04.02.01 ,,Cote defalcate din impozitul de 
venit" 

PROPUNEM: 

Aprobarea Proiectului de hotarare privind modificarile ce survin In structura bugetului local cu 
urmatoarele: 



I. Veniturile bugetului local se modifica astfel: 

-se majoreaza cap.04.02.01 Cote defalcate din impozitl pe venit cu suma de 98.890 lei 

-se majoreaza cap.07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) cu suma de 500 lei 

-se majoreaza cap.07.02.02.01 lmpozit pe terenuri de la persoane fizice *) cu suma de 9.600 lei 

-se majoreaza cap.07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din 

impozitul pe terenul agricol cu suma de 8.000 lei 

-se introduce cap.11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti cu 
suma de 7 .080 lei 

-se majoreaza cap.16.02.02.01 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 
cu suma de 11.100 lei 

-se majoreaza cap.16.02.02.02 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 
*) cu suma de 900 lei 

-se majoreaza cap.33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati cu suma de 1.700 
lei 

-se majoreaza cap.35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii 
de specialitate cu suma de 3.300 lei 

- se introduce cap. 42.02.34 Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, 
carbuni, combustibili petrolieri cu suma de 69.200 lei 

II. Cheltuielile bugetului local se modifica astfel: 

Modificari privind sectiunea de functionare: 

Capitolul 51.01.03 Autoritati executive 

-20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 

- majorare trim IV. 3.000 lei; 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim IV. 46.610 lei; 

-20.05.30 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 2.000 lei; 



-85 .10 I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a 
bugetului local 

- introducere trim IV. - 100 lei 

Capitolul 65.02.301 invatamant prescolar 

- 20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- micsorare trim IV. - 4.000 lei 

- 20.01.04 Apa, canal si salubritate 

- micsorare trim IV. - 500 lei 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- micsorare trim IV. -2.500 lei; 
-20.02 Reparatii curente 

- majorare trim IV. 3.600 lei; 
-20.05.30 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 500 lei; 
-20.13 Pregatire profesionala 

- micsorare trim IV. -1.600 lei; 

-20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- micsorare trim IV. - 700 lei; 

Capitolul 65.02.302 Invatamant primar 

- 20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- micsorare trim IV. - 2.000 lei 

- 20.01.04 Apa, canal si salubritate 

- micsorare trim IV. - 1.500 lei 

- 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 

- micsorare trim IV. - 1.500 lei 

- 20.01 .06 Piese de schimb 



- micsorare trim IV. - 1.000 lei 

- 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 

- micsorare trim IV. - 5.300 lei 

- 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 

- micsorare trim IV. - 4.000 lei 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- micsorare trim IV. -5.000 lei; 
-20.02 Reparatii curente 

- micsorare trim IV. -14.000 lei; 
-20.05.30 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 24.470 lei; 
-20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 

- micsorare trim IV. -1.500 lei ; 

-20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 

- micsorare trim IV. - 580 lei ; 

-20.13 Pregatire profesionala 

- micsorare trim IV. -1.100 lei; 

-20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- micsorare trim IV. - 990 lei; 

-59.01 Burse 

- micsorare trim IV. -2.000 lei ; 

Capitolul 65.02.401 invatamant secundar inferior 

- 20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- micsorare trim IV. - 2.000 lei 

- 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 

- micsorare trim IV. - 1.500 lei 



- 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 

- micsorare trim IV. - 2.000 lei 

-20.05.30 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 23.300 lei; 

-20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 

- micsorare trim IV. -3.000 lei; 

-20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 

- majorare trim IV. 800 lei; 

-20.13 Pregatire profesionala 

- micsorare trim IV. -2.880 lei; 

-20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- majorare trim IV. 1.980 lei; 

-57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 

- majorare trim IV. 3.000 lei; 

-59 .01 Burse 

- micsorare trim IV -1.820 lei; 

Capitolul 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 

-57.02.03 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 

- micsorare trim IV. -1.000 lei; 

Capitolul 65.1201 Scoala dopa scoala 

-85.101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a 
bugetului local 

- introducere trim IV. - 1.800 lei 



Capitolul 68.02.4 Asistenta acordata persoanelor in varsta 

-59.1 I Asociatii si fundatii 

- majorare trim IV. 2.000 lei ; 

Capitolul 68.1501 Ajutor social 

-57.201 Ajutoare sociale in numerar 

- majorare trim IV. 57.380 lei ; 

Capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim IV. 4.000 lei ; 

Capitolul 70.02.501 Alimentare cu apa 

--20.0 I .30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim IV. 1.000 lei ; 
-20.2 Reparatii curente 

- majorare trim IV. 55.000 lei; 

Capitolul 70.02.6 Iluminat public si electrificari rurale 

- 20.01 .03 Incalzit, lluminat si forta motrica 

- majorare trim IV. 2.000 lei 

-20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 

- majorare trim IV. 10.000 lei; 

Capitolul 74.02.501 Salubritate 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim IV. 3.000 lei 



Capitolul 74.02.6 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 

- 20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- micsorare trim IV. 3.000 lei 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim IV. 22.000 lei 

III. Modificari privind sectiunea de dezvoltare: 

Capitolul 51.01.03 Autoritati executive 

Se introduce investitia: "Achizitii terenuri pentru sistem de alimentare apa Aninoasa-
Saciova" 

-71.01.30 Alte active fixe 

- se intro trim IV. 100.000 lei, 

Capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 

Se introduce investitia:" Cupla rapida frontala pentru Buldoexcavator" 

-71.01.30 Alte active fixe 

-introducem trim IV. 100.000 lei, 

Capitolul 70.02.501 Alimentare cu apa 

Se introduce investitia:" Extinderea sistemelor de alimentare cu apa potabila si 
canalizare menajera, retehnologizarea sistemului de tratare si inmagazinare apei 
potabile in satul Reci, Comuna Reci, judetul Covasna" in valoare de 165.000 si se scot 
din lista de investitii investitiile: 

• "Reabilitarea sursei de apa si realizare subtraversarea raul Negro aferent 
sistemului de alimentare cu apa in comuna Reci, judetu Covasna." In valoare 
de 22.500 ron 

• "Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera in satul 
Reci, judetul Covasna" in valoare de 64.900 ron 



Capitolul 84.02.03.03 Strazi 

-71.01.30 Alte active fixe 

Se majoreaza valoarea investitiei "Elaborare DALI pentru investitia "Modernizare 
strazi in Comuna Reci" cu suma de 86.000 ron. 

Contabil 

PAP REKA-KATALIN 

J 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agri~ultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism 
Nr.Q:?.(?.9 .. din .Jt\;:.~.~ --

Raport al comisiei de specialitate 

privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 

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 expunerea de motive. 

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. 

I 
,,,,,.-------". 

P/e~edinte, 

LOszAipar 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 

apararea ordinii, linisti( publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.5501 / P1. I~- :bil 

RAPORT DE A VIZARE 
privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 

Comisia de specialitate, In cadrul ~edintei comisiei din data de 14 decembrie 2021 
a analizat proiectul de hotarare, privind rectificarea bugetului general al comunei Reci 
pe anul 2021 

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, ~i se mcadreaza in prevederile 
Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, 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.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de 
Urgenj:a a Guvemului 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 

Modi K6reh Sandor 

Q 
SECRETAR 

Borbath Jeno 

l 
<J3c,vt,( 0·-_ ' 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. 55c~ j ~ h .1 ~. 'lo~ \ 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului general al 

comunei Reci pe anul 2021 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 14 decembrie 
2021 a analizat proiectul de hotarare, privind rectificarea bugetului general al comunei 
Reci pe anul 2021 

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, 

Sunt respectate prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

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

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea 
bugetului general al comunei Recipe anul 2021. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 

VERE~. 1~ ,AN 

Y? . 
{/ 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


