
ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRJMAR 

Nr. 579 din 04.02.2022 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execujie ale 

bugetulului local pe anul 2021 

in conformitate cu prevederile art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, situatiile financiare 
anuale, inclusiv anexele la acestea se prezinta de catre ordonatorii principali de credite 
spre aprobare consiliilor locale, consiliilor judetene, ~i Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti dupa caz. 

"Contul anual de execuJie 
(1) Ordonatorii principali de credite fntocmesc :Ji prezinta spre aprobare 

autoritii/ilor deliberative, panii la data de 31 mai a anului urmiitor, conturile anuale de 
execuJie a bugetelor previizute la art. 1 a/in. (2) , fn urmiitoarea structura: 

a) la venituri: 
- prevederi bugetare iniJiale; 
- prevederi bugetare definitive; 
- fncasiiri realizate; 
b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniJiale; 
- credite bugetare definitive; 
- pliiJi efectuate. " 

La data de 31 Decembrie 2021, Contul de executie al bugetului local- venituri 
si Contul de execuf ie al bugetului local - cheltuieli - pe total este prezentate in Anexa 
nr. 1 ,iar pe sectiuni defunctionare si dezvoltare este prezentate inAnexa nr.2 astfel: 
- la partea de venituri - prevederi bugetare anuale aprobate la fine le perioadei de 

raportare 11.863.160 lei 
- prevederi bugetare trimestriale cumulate 11. 863.160 lei 
- drepturi constatate total 9.914.105 lei 
- fncasiiri realizate 9.063.538 lei 
- drepturi constatate de fncasat 850.567 lei 

- la partea de cheltuieli- credite bugetare anuale aprobate lafinele perioadei de 
raportare 15.569.330 lei 

- credite bugetare trimestriale cumulate 15.569.330 lei 
- angajamente bugetare 12. 749.966 lei 
- angajamente legate 12. 749.966 lei 
- pliiJi efectuate 8.815.489 lei 

Incasiirile totale fa/ii de planul aprobat sunt realizate fn procent de 76,40 %. 

in acest sens am initiat proiectul de hotarare, privind aprobarea conturilor anuale 
de executie ale bugetului local pe anul 2021 pe care propun spre aprobare in cadrul 
~edintei de consiliu. 

Primar, 
Dombot el-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 548/04.02.2022 

PROIECT DE HOTAAARE 
privind aprobarea conturilor anuale de executie al 

bugetului local pentru anul 2021 

Consiliul local al comunei Reci,judetul Covasna, 
mtrunit in ~edinta publica ordinara, la data de 10 februarie 2022; 
Analizand Referatul de aprobare a primarului comunei Reci nr.547/04.02.2022, 
Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
- Raportul de specialitate al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Reci.; 

in conformitate cu prevederile: 
- art.57 alin.1 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 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.1 , alin.3 lit.i ~i art.196 alin.1 lit.a 

din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Art. 1. - Se aproba conturile anuale de executie al bugetului local pentru anul 2021, 
conform anexelor 1 ~i 2, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 2. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se msarcineaza Compartimentul 
financiar contabil din cadrul Primariei Comunei Reci. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA RECI 

COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

Nr 549 din 04.02.2022 

RAPORT DE SPECIAL/TATE 

Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea 

Conturilor anuale de execufie ale bugetului local pe anul 2021 

Subsemnata Pap Reka-Katalin consilier in cadrul 
compartimentului financiar contabil, analizdnd proiectul de hotardre cu 
privire la aprobarea execu/iei bugetului local la 31 Decembrie 2021 , 
constat ca cuprind toate operatiile financiare , cu privire la veniturile 
incasate si platile efectuate , pe cele doua sec/iuni, in structura in care a 
Jost aprobate prin buget. 

Contul de executie bugetara - cuprinde toate opera/iile financiare din 
trimestrul IV. al anului 2021 cu privire la veniturile incasate # plajile 
efectuate, in structura in care au Jost aprobate prin buget. 
Conform prevederilor Legii 27 3 I 2006, privind finantele pub lice locale 

acesta confine la partea de venituri §i la partea de cheltuieli atdt pe total, 
cat §i pe sectiunii de func/ionare §i pe sec/iunii 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 31 Decembrie 2021 , Contul de executie al bugetului local
venituri si Contul de execujie al bugetului local - cheltuieli - pe total 
este prezentate in Anexa nr. I , 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 11.863.160 lei 

- prevederi bugetare trimestriale cumulate 
11.863.160 lei 

- drepturi constatate total 9. 914.105 lei 
- fncasari realizate 9.063.538 lei 

- drepturi constatate de fncasat 850.567 lei 
- la partea de cheltuieli - credite bugetare anuale aprobate la finele 

perioadei de raportare 15.569.330 lei 
- credite bugetare trimestriale cumulate 

15.569.330 lei 
- angajamente bugetare 12. 749.966 lei 
- angajamente legale 12. 749.966 lei 
- pla/i efectuate 8.815.489 lei 

Incasarile totale fa/a de planul aprobat sunt realizate fn procent 
de 76,40 %. 

Potrivit contabilita/ii de angajamente, veniturile fncasate reprezinta 
impozite, taxe, contribzqii :;i alte sume de fncasat potrivit legii, precum :;i 
pre/ul bunurilor vdndute :;i a serviciilor prestate. 

Pla/ile bugetului local s-au efectuat fn proporfie 56.62% fata de 
creditele bugetare aprobate. 

Din contul de execufie al bugetului local rezulta un excedent de 248.049 
lei, diferenfa dintre veniturile fncasate :ji plafi efectuate. 

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

articol bugetar .Pentru cheltuielile materiale , utilizarea creditelor s-a facut 
fn conformitate cu destinaf ia aprobata prin bu get. 

Creditele bugetare aprobate,au Jost utilizate conform clasificafiei 
economice , dupa natura !ji efectul lor economic !ji conform clasificafiei 



June/ ionale dupa destinaf ia !or fn baza activitaf ii ~i obiectivele ce au de.fin it 
necesitaf iile pub lice ,astfel fncdt au Jost respect ate prevederile le gale 
privind modul de utilizare a creditelor. 

Propun spre analiza ,Ji aprobare -Contul de execzqie al bugetului 
local fncheiat la data de 31 Decembrie 2021 ,conform art 49, al.12 din 
Legea 273/2006 Lege privindfinar,/ele publice locale, cu modificarile si 
completarile actualizate . 

Intocmit 



ROMANIA 
JUDE'fUL COVASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, agricultura, 
gosnodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism 
Nr .. w.G:b.. din 10.02.2022 

Raport al comisiei de specialitate 

privind aprobarea conturilor anuale de execuJie al 
buget ului local pentru 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 p~ ptarea hotararii in form.a eliberata. 

Pr. ~edinte, 1 
Cs" z Alpar / 
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