
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

N r .5706/22.12.2021 

REFERATDEAPROBARE 
La proiectul de hotarare privind validarea prevederilor dispozifiei nr.129/2021 privind 
majorarea bugetului general al comunei Recipe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021, cu 

suma de 150.000 lei 

Analizand prevederil HG nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 
unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, 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 2021 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. 

in conformitate cu prevederile art.82 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, bugetele locale pot fi majorate sau diminuate, prin dispozitia primarului, cu 
sume aprobate prin Hotararea Guvernului 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.129/2021 privind 
majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021. 

Propun aprobarea proiectului de hotarare in vederea validarii Dispozitiei Nr.129/2021 a 
Primarului comunei Reci. 

Cu respect, 

Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COlMUNEI RECI 
Nr. 5707/22.12.2021 

PROJECT DE HOT.A.RARE 
privind validarea prevederilor dispozifiei nr.129/2021 privind majorarea bugetului 

general al comunei Reci pe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021, cu soma de 150.000 lei 

Consiliul Local al comunei Reci, 
intrunit in ~edinta sa ordinara din data de 27 decembrie 2021 
analizand Referatul de aprobare al Primarului Comunei Reci nr.5706/22.12.2021 privind 

majorarea bugetului general al comunei Recipe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021, cu suma 
de 150.000 lei 

avand in vedere: 
- Raportul compartimentului de resort nr.5708/22.12.202 l, 
- Hotararea Guvemului nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozi/ia Guvernului, prevazut fn bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 
unitiiJ i/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 

- Dispozitia Primarului comunei Reci nr. 129/2021 privind majorarea bugetului general 
al comunei Recipe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021, 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. I 96 alin.(1) lit.a din 
Ordonanta de Urgenta a guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTA.RA.~TE 

Articol unic - Se aproba validarea prevederilor Dispozitiei Primarului comunei Reci nr. 
privind majorarea bugetului general al comunei Recipe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021 , cu 
suma de 150.000 lei. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

Avlzat pentru lagalitate 
Data.Th1~:.?.-9~.} ... 
Secratar gen~'t2:'unai 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
N r .5708/22.12.202 l 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind validarea prevederilor dispozifiei nr.129/2021 privind 
majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021, cu 

soma de 150.000 lei 

Analizand prevederil HG nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 

unitatif subdiviziuni administrativ-teritoriale, 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 2021 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 prirnaruluinr.129/2021 privind 

majorarea bugetului general al comunei Recipe anul 2021 potrivit HG nr.1264/2021. 

Propun aprobarea proiectului de hotarare in vederea validarii Dispozitiei Nr.129/2021 a 

Primarului comunei Reci. 

Consilier, 
Pap Reka-Katalin 

-l · 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-jinan/e, 
agricultura, gospodarire comunala, protecfia mediului, comerf $i turism 

Nr. 15-t-~ I / lJ+.tl , 2-(:)?--{ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind validarea prevederilor dispozitiei nr.129/2021 

privind majorarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 potrivit 
HG nr.1264/2021, cu soma de 150.000 lei 

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

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

Sunt respectate prevederile 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. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare 
~i propunem adoptarea hotararii in fonna eliberata. 


