
ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 4986/19.11.2020 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea contului 

de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul III anul 2020 al 
comunei Reci 

in conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea 
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, ,,in lunile aprilie, iulie §i octombrie, pentru 
trimestrul expirat, §i eel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligafia de a prezenta in 
§edinf a publica, spre analiza §i aprobare de cC1tre autoritC1Jile 
deliberative, execufia bugetelor intocmite pe cele douC1 secfiuni, cu 
excepfia bugetului imprumuturilor externe §i interne, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, 
prin rectificare bugetarC1 localCI, astfel incat la sfar§itul anului: 

a) SCI nu inregistreze plC1Ji restante; 
b) diferenfa dintre suma veniturilor incasate §i excedentul 

anilor anteriori utilizat pentru Jinan/area exercifiului bugetar curent, pe 
de o parte, §i suma plC1Jilor efectuate §i a plC1Jilor restante, pe de altC1 
parte, SCI fie mai mare decat zero. " 

in acest sens am initiat proiectul de hotarare, privind aprobarea 
contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul Ill anul 
2020 pe care propun spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 

JorJ., 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 4987/19.11.2020 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

pentru trimestrul III anul 2020 al comunei Reci 

Consiliul local al comunei Reci,judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta publica ordinara, la data de 25 noiembrie 2020; 
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Reci, 
A vand in vedere: 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort 

raportul de specialitate al comisiei economico - financiara, juridica ~i de disciplina; 

In conformitate cu prevederile: 
art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, republicata cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, 

art.19 alin. (5) ~i art.27 alin. (10) din Legea 82/1991 - legea contabilitatii, republicata 

cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

In temeiul art.129 ali.( 4), lit.a, art.139 alin.(3) ~i art. I 96 alin.(l ), lit.a din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARASTE 

Art. 1. - Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul III anul 
2020, conform Anexei 1 ~i Anexei 2. 

Art. 2. - Anexa 1 ~i Anexa 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. - Cu aducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
financiar contabil din cadrul Primariei Comunei Reci. 

Primar, 

Dombor 1 -Lajos 

Avlzat pentru legalitate 
Data .. \.1 .~H.,2 .t.:{LO 
Secretar general aJ..-c9munei 

~~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA RECI 

COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

Nr. 4988 din 19.11.2020 

RAPORT DE SPECIAL/TATE 

Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea 

ExecuJiei bugetului local fncheiate la 30 Septembrie 2020 

Subsemnata Pap Reka-Katalin consilier in cadrul 
compartimentului financiar contabil, analizdnd proiectul de hotardre cu 
privire la aprobarea execufiei bugetului local la 30 Septembrie 2020, 
constat ca cuprind toate operatiile financiare , cu privire la veniturile 
incasate si platile efectuate , pe cele doua secfiuni, in structura in care a 
Jost aprobate prin buget. 

Contul de executie bugetara - cuprinde toate operafiile financiare din 
trimestrul III. al anului 2020 cu privire la veniturile incasate §i plafile 
efectuate, in structura in care au Jost aprobate prin buget. 
Conform prevederilor Legii 273 I 2006, privindfinantele publice locale 

acesta confine la partea de venituri §i la partea de cheltuieli atdt pe total, 
cat §i pe sectiunii de funcfionare §i pe secfiunii de dezvoltare: 

La partea de venituri: 
- prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de 

raportare 
- prevederi bugetare trimestriale cumulate 
- drepturi constatate total - campus din anii precedenfi ~i din anul 

curent 
- incasari realizate 
- drepturi constatate de incasat 
La partea de chetuieli 
- credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare 
- credite bugetare trimestriale cumulate 
- angajamente bugetare 
- angajamente legale 



- plati efectuate 
- angajamente legale de platit 
- cheltuieli ejective ( costuri, consumuri) 

La data de 30 Septembrie 2020 , Contul de executie al bugetului local
venituri si Contul de execuJie al bugetului local - cheltuieli - pe total 
este prezentate in Anexa nr. 1 , iar pe sectiuni de f unctionare si 
dezvoltare este prezentate in Anexa nr.2 astfel: 

- la partea de venituri - prevederi bugetare anuale aprobate la finele 
perioadei de raportare 11.679.990 lei 

- prevederi bugetare trimestriale cumulate 
10.991.990 lei 

- drepturi constatate total 6.935.204 lei 
- incasari realizate 5.967.156 lei 

- drepturi constatate de incasat 968. 048 lei 
- la partea de cheltuieli - credite bugetare anuale aprobate la fine le 

perioadei deraportare 15. 671. 910 lei 
- credite bugetare trimestriale cumulate 

14.533.910 lei 
- angajamente bugetare 3.888.531 lei 
- angajamente legale 3.888.531 lei 
- plafi efectuate 3.204.307 lei 

lncasarile totale fafa de planul aprobat sunt realizate in procent 
de 51,09 %. 

Potrivit contabilitafii de angajamente, veniturile incasate reprezinta 
impozite, taxe, contribufii §i alte sume de incasat potrivit legii, precum §i 
preful bunurilor vandute §i a serviciilor prestate. 

Plafile bugetului local s-au efectuat in proporfie 20,45 % fa/a de 
creditele bugetare aprobate. 

Din contul de execuf ie al bugetului local rezulta un excedent de 
2. 762.849lei, diferenfa dintre veniturile incasate ~i plafi efectuate. 

Cheltuielile bugetului au Jost acoperite din veniturile incasate .. 
Plafile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise , pe fiecare 

articol bugetar .Pentru cheltuielile materiale , utilizarea creditelor s-a facut 
in conformitate cu destinafia aprobata prin buget. 



Creditele bugetare aprobate,au Jost utilizate conform clasificafiei 
economice , dupa natura §i efectul !or economic §i conform clasificaf iei 
funcf ionale dupa destinafia lor in baza activitaf ii §i obiectivele ce au definit 
necesitafiile publice ,astfel £neat au Jost respectate prevederile legale 
privind modul de utilizare a creditelor. 

Propun spre analiza §i aprobare - Cantu! de execuf ie al bugetului 
local incheiat la data de 30 Junie 2020 ,conform art 49, al.12 din Legea 
273/2006 Lege privindfinantele publice locale , cu modificarile si 
completarile actualizate . 

Intocmit 

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. 5()~~ / 25.11 .~Oto 

Raport al comisiei de specialitate 

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

pentru trimestrul III anul 2020 al comunei Reci 

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 nr. 57/2019 
privind Codul administrative, ~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. 


