
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

' 
COMUNARECI 

PRIMAR 
NR.592/07 .02.2022 

REFERATULDEAPROBARE 
a proiectului de hotardre, privind aprobarea fondului de rezerva bugetara 

pentru anul 2022 

in conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, in bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia consiliului local, judetean ~i a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti, precum ~i a sectoarelor muncipiului Bucure~ti, dupa caz, in cota 
de pana la 5 % din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaza la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotarari ale consiliilor 
respective, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute 
in cursul exercitiului bugetar pentru inlaturarea efectelor unor calamitati 
naturale, precum ~i pentru acordarea unor ajutoare catre alte unitati 
administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate, la cererea publica a 
primarilor acestor unitati ori din initiativa proprie. 

Tinand cont de aceste prevederi am intiat proiectul de hotarare 
susmentionat cu propunerea cotei de 0,5 % din totalul cheltuielilor pentru 
anul 2022, pe care inaintez spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu. 

Primar, 
DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 593/07.02.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea fondului de rezerva bugetara pe anul 2022 

Consiliul local al comunei Reci, judeµil Covasna, 
Intrunit in ~edinta ordinara din data de 10 februarie 2022, 
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Reci nr.592/07.02.2022, 

raportul compartimentului de resort nr.594/07.02.2022, ~i raportul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci, 

Avand in vedere prevederile art.36 alin.l din Legea nr.273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i Legea 
nr.317 /2021, privind bugetul de stat pe anul 2022, 

in temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.1, alin.3 lit.a ~i art .196 
alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTARA~TE 

Art.I. Se aproba fondul de rezerva bugetara in cota de 0,5% din totalul 
cheltuielilor pentru anul 2022. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza pe primarul 
comunei Reci ~i compartimentul financiar-contabil. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 

J.1 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
NR.594/07.02.2022 

RAPORT DE SEPCIALITATE 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea fondului de rezerva 

bugetara pentru anul 2022 

Avand in vedere prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, in bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia consiliului local, judetean ~i a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti, precum ~i a sectoarelor muncipiului Bucure~ti, dupa caz, in cota 
de pana la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaza la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotarari ale consiliilor 
respective, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute 
in cursul exercitiului bugetar pentru inlaturarea efectelor unor calamitati 
naturale, precum ~i pentru acordarea unor ajutoare catre alte unitati 
administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate, la cererea publica a 
primarilor acestor unitati ori din initiativa proprie. 

Tinand cont de aceste prevederi propun dezbaterea ~i aprobarea 
proiectului de hotarare initiat de dl. Primar cu cota de 0,5 % din totalul 
cheltuielilor pentru anul 2022. 

Consilier, 
Pap Reka-Katalin 

J. 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. 052 I Jo.o~. ~~;2 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea fondului de rezerva 

bugetara pe anul 2022 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare 
privind aprobarea fondului de rezerva bugetara pe anul 2022, a constatat 
ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a 
constatat ca, proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea 
prevederilor legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta 
consiliului local este utila ~i oportuna, proiectul de hotarare se incadreaza 
in prevederile Legii nr.317 /2021, privind bugetul de stat pe anul 2022. 

in baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrative, comisia de 
specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i 
aprobare consiliului local 

PRE~EDINTE 
Modi Kor, a dor hJeno 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanJe, agricultura, gospodarire comunala, protecJia 
mediului, comerf ~i turism 
Nr. G¥~ / Ao.o:. ;2o~l 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea fondului de rezerva 

bugetara pe anul 2022 

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.317 /2021, privind bugetul de stat pe anul 2022. 

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


