
ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 17 din 04.01.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea utilizarii unei some din excedentul bugetului local aferent anului 

2021, pentru acoperirea golului temporar de casa 

Avand 1n vedere faptul ca termenul de plata a salariilor la nivelul Comunei Reci este 
data de 11 a fiecarei luni ~i faptul ca la mceput de an nu sunt incasari suficiente pentru 
acoperirea cheltuielilor curente, propun, in conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit. "b" 
din Legea nr.273/2006, aprobarea utilizarii sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului 
local rezultat la incheierea anului precedent, pentru acoperirea temporara a golului de casa ivit 
ca urmarea decalajului intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de functionare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, consider ca propunerea oportuna ~i legala, astfel 
propun aprobarea proiectului de hotarare, initiat 1n acest sens. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. inreg.18/04.01.2022 

PROIECT DE HOT.ARA.RE 
privind aprobarea utilizarii unei some din excedentul bugetului local 

aferent anului 2021, pentru acoperirea golului temporar de casa 

Coqsiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna; 
Intrunit in ~edinta extraordinara din data de 6 ianuarie 2022, 
Analizand Referatul de aprobare nr.17/04.01.2022 a Primarului Comunei Reci privind 

utilizarea unei sume din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea unor 
goluri de casa; 

A vand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr.19/04.01.2022 al Compartimentului financiar-contabil; 
- Raportul Comisiei de specialitate pe domenii de activitati economico-financiara; 
in conformitate cu prevederile cuprinse in art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
in temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a ~i art. I 96 alin.l lit.a din 

Ordonanta de Urgen~a a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOT ARA~TE 

Art.I. Se aproba utilizarea sumei de 400.000 lei din excedentul anilor precedenti al 
bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenita din decalaje intre 
veniturile ~i cheltuielile sectiunii de functionare. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Reci ~i Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Reci. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

Avlzat pentru le~ ate 
Data.Q.h.:.Q.~.: ... ... .. . ~ 
Secretar general al comune1 

JJ~ 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
PRIMARIA 
Compartiment de contabilitate 
Nr.19/04.01.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
-asupra proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii unei some din excedentul 

bugetului local aferent anului 2021, pentru acoperirea golului temporar de casa 

A vand in vedere faptul ca termenul de plata a salariilor la nivelul Comunei Reci este 
data de 11 a fiecarei luni ~i faptul ca la inceput de an nu sunt incasari suficiente pentru 
acoperirea cheltuielilor curente, propun, in conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit. "b" 
din Legea nr.273/2006, aprobarea utilizarii sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului 
local rezultat la incheierea anului precedent, pentru acoperirea temporara a golului de casa ivit 
ca urmarea decalajului intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de functionare. 

Compartimentul financiar contabil emite prezentul Raport de specialitate asupra 
proiectului de hotarare ~i propune spre dezbatere ~i adoptare proiectul de hotarare in ~edinta 

extraordinara a Consiliului local Reci din luna ianuarie 2021 . 

Consilier, 
Pap Reka-Katalin 


