
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 187/13.01.2022 

REFERATDEAPROBARE 
-asupra proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii de sume din excedentul 

anilor precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor 
de casa provenite din decalaje intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de 

dezvoltare 

Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii de sume din excedentul anilor 
precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din 
decalaje intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare a anului 2022, s-a initiat in 
conformitate cu prevederile cuprinse in art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare . 

A vand in vedere ca bugetul local al comunei Reci pentru anul 2022 nu s-a aprobat ~i 
este necesar acoperirea golului de casa la sectiunea de dezvoltare: 

La investitia ,,lnfiintarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in 
comuna Reci, satele Aninoasa si Saciova, judetul Covasna",pe baza contractului de furnizare 
cu nr. 4185/20.09.2021, s-a emis factura nr.129/10.01.2022 cu termen de plata 30 de zile de la 
data receptionarii facturii, data scadenta este 09.02.2022. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, consider ca propunerea este oportuna ~i legala, 
astfel propun aprobarea proiectului de hotarare, aprobarea utilizarii de sume din excedentul 
anilor precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite 
din decalaje intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare, initiat 1n acest sens. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. inreg. 188/13.01.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anilor precedenfi al bugetului 
local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre 

veniturile ~i cheltuielile secfiunii de dezvoltare 

Co~siliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna; 
Intrunit 1n ~edinta ordinara din data de 18 ianuarie 2022, 
Analizand Referatul de aprobare nr.188/13.01.2022 a Primarului Comunei Reci privind 

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

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr.189/13 .. 01.2022 al Compartimentului financiar-contabil; 
- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Reci; 
in conformitate cu prevederile cuprinse 1n 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.1 lit.a din 

Ordonanta de Urgen~a a Guvemului nr.57/2020 privind Codul administrativ, 

HOTARASTE 

Art.I. Se aproba utilizarea sumei de 758.993 lei din excedentul anilor precedenti al 
bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenita din decalaje intre 
veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare. 

Art.2. Se aproba Programul de investitii pe grupe de investitii ~i surse de finantare 
provizoriu pentru anul 2022, conform anexei nr. l la prezenta hotarare din care face parte 
integranta. 

Art.3. Obiectivele de investitii prevazute in Programul de investitii pe grupe de 
investitii ~i surse de finantare provizoriu, vor fi cuprinse in Programul de investitii pe grupe 
de investitii si surse de finantare aprobat 1n anul 2022 ca anexa a bugetului pentru anul 2022. 

Art.4. 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 legalitate 

Data .. ~ . .-.Q.~.~k.02.2,_. 
Seicratar 90110ml a! comunei 

~ . 



Denumirea unitatii administrativ teritoriale 
Cod identificare fiscala 

JUDETUL COVAr'r Verificat birou SAEEBL 

COM UNA . ,cCI 

4404311 

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PROVIZORIU PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE .-------. 
cu finanatare din bugetul centrallzat al u,..n_i_ta_t_ii_a_d_m_i_n_is_tr_a_t_iv_-_te_r_it_o_ri_a_le _____________ _ 

pentru: I ACTIVITATE PROPRIE 

inanul~ I cod fiscal: 4404311 

*) 
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Nr. 
crt. 
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1 

1.1 

1.2 

1.3 

I-credit de angajament 
II-credit buoetar 

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa) 

BUGET LOCAL Total general, din care: 

A Lucrari in continuare 

B Lucrari noi 

C Alte cheltuieli de lnvestitii 

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri 
bugetare, astfel: 

aprobat conform 

~ 
Cheltuieli 
efectuate =s 
panala e! 

0 31.12.2021 

2 I 3 

1.296,500 
3.6.975 

1.296.500 
36.975 

0 
0 
0 
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X X 
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I I I nr. 

I Program 2022 

lnfluenta Program 
Program 

rectificare actualizat 

4 5 6=4+5 

0 0 0 
758.993 0 758.993 

0 0 0 
758.993 0 758.993 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

X X X 

1 lnfiintarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in I 1.296.500 0 
A · comuna Reci, satele Aninoasa si Saciova, judetul Covasna II 36.975 758.993 758.993 

2. 

3. 

Nota: Acest formular reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii. 

Semnatura 
L.S. 

Ordonator principal de credite , 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 
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--
7 8 9 10 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

X X X X 

ef serviciu/compartiment financiar contabilitate 

PAP REKA-KATALIN 

-/. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
PRIMARIA 
Compartiment de contabilitate 
Nr.189/13.01.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
-asupra proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul 

anilor precedenfi al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor 
de casa provenite din decalaje intre veniturile ~i cbeltuielile secfiunii de 

dezvoltare 

Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii de sume din excedentul anilor 
precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din 
decalaje 1ntre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare, s-a initiat in conformitate cu 
prevederile cuprinse in art. 58 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare . 

Vazand referatul de aprobare nr.187/13.01.2022 a D-lui primar Dombora Lehel-Lajos 
A vand in vedere Bugetul local al comunei Reci pentru anul 2022 nu s-a aprobat ~i la 

urmatoarea investitie este necesara acoperirea golului de casa la sectiunea de dezvoltare: 
La investitia ,,Infiintarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in 

comuna Reci, satele Aninoasa si Saciova, judetul Covasna",pe baza contractului de 
furnizare cu nr. 4185/20.09.2021, s-a emis factura nr.129/10.01.2022 cu termen de plata 30 
de zile de la data receptionarii facturii, data scadenta este 09.02.2022. 

Compartimentul financiar contabil emite prezentul Raport de specialitate asupra 
proiectului de hotarare ~i propune spre dezbatere ~i adoptare proiectul de hotarare in ~edinta 
ordinara a Consiliului local Reci din tuna ianuarie 2022. 

Consilier, 
Pap Reka-Katalin 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala, buget-finante, agricultura, 
gospodat e comunala, protectia mediului, comert ~i turism 
Nr .. ;~ ·-· din 18.01.2022 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul 

anilor precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de 
casa provenite din decalaje intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare 

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 OUG nr.57/2019, republicata cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, ~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 av1zam favorabil proiectul de 
hotarare ~i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 

Membrii: 
Ballai Reka ~°" · 
Mark Csaba 
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Todor Istvan - ----
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