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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR. 3638/11.08.2021 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului 

de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trimestrul II anul 2021 al 
comunei Reci 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ,, În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru 
trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligafia de a prezenta în 
şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 
prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul 

anilor anteriori utilizat pentru finanJ are a exerciJ iului bugetar curent, pe 
de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă 
parte, să fie mai mare decât zero. " 

În acest sens am iniţiat proiectul de hotărâre, privind aprobarea 
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trimestrul II anul 2021 
pe care propun spre aprobare în cadrul şedinţei de consiliu. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 3639/11.08.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar 

pentru trimestrul II anul 2021 al comunei Reci 

Consiliul local al comunei Reci,judeţul Covasna, 
întmnit în şedinţă publică ordinară, la data de 16 august 2021; 
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Reci, 
Având în vedere: 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort 
- raportul de specialitate al comisiei economico - financiară, juridică şi de disciplină; 
În conformitate cu prevederile: 
- art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- art.19 alin. (5) şi art.27 alin. (10) din Legea 82/1991 - legea contabilităţii , republicată 

cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.129 ali.(4), lit.a, art.139 alin.(3) şi art.196 alin.(1), lit.a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trimestrul II anul 
2021 , conform Anexei 1 şi Anexei 2. 

Art. 2. - Anexa l şi Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
financiar contabil din cadrul Primăriei Comunei Reci. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 

Avizat pentru legalitate 
Oata.~./.:.o..&, .-.'.b;:::?..-.-.l . 
Secretar genera~ al comune, 



ROMANIA 
JUDE TUL COVASNA 

COMUNA RECI 

COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

Nr 3640 din 11 .08.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Execujiei bugetului local încheiate la 30 Iunie 2021 

Subsemnata Pap Reka-Katalin consilier in cadrul 
compartimentului financiar contabil, analizând proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea execuţiei bugetului local la 30 Iunie 2021 , 
constat ca cuprind toate operatiile financiare , cu privire la veniturile 
incasate si platile efectuate , pe cele două secfiuni, in structura in care a 
fost aprobate prin buget. 

Contul de execuţie bugetară - cuprinde toate operafiile financiare din 
trimestrul II al anului 2021 cu privire la veniturile încasate şi plăf ile 
efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget. 
Conform prevederilor Legii 273 I 2006, privindfinantele publice locale 

acesta cantine la partea de venituri şi la partea de cheltuieli atât pe total, 
cât şi pe sectiunii de Junc/ionare şi pe secf iunii de dezvoltare: 

La partea de venituri: 
- prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de 

raportare 
- prevederi bugetare trimestriale cumulate 
- drepturi constatate total - compus din anii precederzţi şi 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 efective ( costuri, consumuri) 

La data de 30 Iunie 2021, Contul de executie al bugetului local- venituri 
si Contul de execuţie al bugetului local - cheltuieli - pe total este 
prezentate in Anexa nr. 1 , iar pe sectiuni def unctionare si dezvoltare este 
prezentate in Anexa nr.2 astfel: 

- la partea de venituri - prevederi bugetare anuale aprobate la finele 
perioadei de raportare 10.861. 790 lei 

- prevederi bugetare trimestriale cumulate 
6.577. 760 lei 

- drepturi constatate total 7.25.6973 lei 
- încasări realizate 6. 032.124 lei 

- drepturi constatate de încasat 1.224.849 lei 
- la partea de cheltuieli - credite bugetare anuale aprobate la finele 

perioadei deraportare 14.263.860 lei 
- credite bugetare trimestriale cumulate 

7.885.120 lei 
- angajamente bugetare 4.696.5166 lei 
- angajamente legale 4. 696. 516 lei 
-plăfi efectuate 3.877.596 lei 

Incasările totale faţă de planul aprobat sunt realizate în procent 
de 55,54 %. 

Potrivit contabilităJii de angajamente, veniturile încasate reprezintă 
impozite, taxe, contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii, precum şi 
preJul bunurilor vândute şi a serviciilor prestate. 

Plăfile bugetului local s-au efectuat în proporf ie 27.18% faţă de 
creditele bugetare aprobate. 

Din contul de execuţie al bugetului local rezultă un excedent de 
2.154.528 lei, diferenţa dintre veniturile încasate şi plăţi efectuate . 

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate .. 
Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare 

articol bugetar .Pentru cheltuielile materiale , utilizarea creditelor s-a facut 
în conformitate cu destinaţia aprobată prin buget. 



Creditele bugetare aprobate,au fost utilizate coriform clasificaţiei 

economice , după natura şi efectul lor economic şi conform clasificaţiei 
funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi obiectivele ce au definit 
necesităţiile publice ,astfel încât au fost respectate prevederile legale 
privind modul de utilizare a creditelor. 

Propun spre analiză şi aprobare -Contul de execuţie al bugetului 
local încheiat la data de 30 Iunie 2021,coriform art 49, al.12 din Legea 
273/2006 Lege privindfinanfele publice locale, cu modificarile si 
completarile actualizate . 

Intocmit 

Pap Reka-Katalin 

~ -



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe , agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, comerţ şi turism 
Nr.~~ ! ~h .s:;;& L <YL( 

Raport al comisiei de specialitate 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar 

pentru trimestrul II anul 2021 al comunei Reci 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre 

susmenţionat, a constatat că proiectul de hotărâre se încadrează în 
prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele 
semnalate în expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrative, şi se încadrează în prevederile Legii 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Ţinând cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de 

hotărâre şi propunem adoptarea hotărârii în forma eliberată. 

Preşedinte, 

Csosz Alpar 


