
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR. 3641/11.08.2021 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

comunei Reci pe anul 2021 

Bugetul local al comunei Reci pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea 
nr.35/2021 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
nr.15/2021 şi Legii nr.273/ 2006. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor locale în termen de 30 de zile de la intrării în vigoare a legii de 
rectificare a bugetului de stat precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

S-a constatat şi necesitatea redimensionării cheltuielilor de funcţionare în 
cadrul unor capitole în raport cu nivelul de fundamentare a veniturilor, în 
conformitate cu prevederile art. 5 - alin. (2) - ( 4) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

- Având în vedere adresa nr 8311 din 23 .06.2021 primita de la Trezoreria 
Mun Sfântu Gheorghe şi acordul primit de la Administraţia Fondului de Mediu, este 
necesară modificarea contului de venit a proiectului "Modernizare iluminat public 
stradal in comuna Reci, judetul Covasna", finanţat din Findu! de mediu. 

În acest sens am iniţiat proiectul de hotărâre, privind rectificarea bugetului 
general al comunei Reci pe anul 2021, pe care propun spre aprobare în cadrul şedinţei 
de consiliu. 

Primar, 

DomboraljLajos 



--------

ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 3642/11.08.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 

Consiliul local al comunei Reci,judeţul Covasna, 
întrunit în şedinţă ordinară, din data de 16 august 2021; 

Analizând referatul de aprobare a primarului comunei Reci, 
A vând în vedere: 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
- raportul de specialitate al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Reci, întocmit în acest sens; 
- HCL nr.35/2021 privind aprobarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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

Cu votul pentru_ consilieri, împotrivă _, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Reci pe anul 
2021 , pe secţiunea de funcţionare conform Anexei 1., care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Iniţiator, 

Primar 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. Inregistrare: 3643/11.08.2021 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al comunei Reci 

Bugetul local al comunei Reci pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea nr.35/16.04.2021 în 
conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021 ş i Legii nr.273/ 2006. 
Am constatat că faţă de bugetul iniţial aprobat este necesară o modificare, prin rectificare, din 
următoarele motive: 

• S-a constatat şi necesitatea redimensionării cheltuielilor de funcţionare în cadrul unor capitole 
în raport cu nivelul de fundamentare a veniturilor, în conformitate cu prevederile prevederile 

art. 5 - alin. (2) - ( 4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare. 

• Având în vedere adresa nr 8311 din 23 .06.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfântu Gheorghe 

şi acordul primit de la Administraţia Fondului de Mediu, este necesară modificarea contului de 
venit a proiectului "Modernizare iluminat public stradal in comuna Reci, judetul Covasna", 
finanţat din Findu! de mediu. 

PROPUNEM: 

Aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificările ce survin în structura bugetului local cu 
următoarele: 

I. Veniturile bugetului local se modifica astfel: 

• Se modifica cap.04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 

a. Se majoreaza trim III cu 5000 lei 

b. Se micsoreaza trim IV cu 5000 lei 



• Se majoreaza cap.07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan cu 5.000 lei 

• Se majoreaza cap. 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile 
publice cu 100 lei 

Se diminueaza cap. 42.02.67 Subv. din sume obtinute În urma scoaterii la licitatie a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de sera pentru fin. proiectelor de investitii cu suma de 492.670 ron 

Se introduce cap. 43.02.44 " Sume alocate din sumele obtinute În urma scoaterii la licitatie a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii " 
cu suma 492.670 ron 

II. Cheltuielile bugetului local se modifica astfel: 

Modificari privind sectiunea de functionare: 

Capitolul 51.01.03 Autoritati executive 

-85.101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a 

bugetului local 

- introducere trim III. 350 lei 

Capitolul 61.02.5 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 

-20.130 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- scadere trim III. -20.000 lei; 

Capitolul 65.02.302. Învatamânt primar 

-20.02 Reparatii curente 

- majorare trim III. 

Capitolul 65.02.1201. Scoala dopa scoala 

-20.103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- majorare trim III. 

15.000 lei; 

10.350 lei; 



-20.130 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- micsorare trim III. -3.000 lei; 

Capitolul 67.02.503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement 

-20.130 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim III. 25.000 lei; 

Capitolul 74.02.501 Salubritate 

-20.130 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim III. 11.100 lei 
- scadere trim IV. -5.000 lei 

Capitolul 84.02.303 Strazi 

-20.02 Reparatii curente 

- micsorare trim III. - 30.000 lei; 

Contabil 

PAP REKA-KATALIN 

Â\· 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, comerţ şi turism 
Nr;3i:S.':l din tLa'tS::Z...0.7:-J .. 

Raport al comisiei de specialitate 

privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 

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 a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, 

apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
N r.;x.~ 0/ \ b , Di$ . 2 02.-1 

RAPORT DE AVIZARE 
privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2021 

Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei comisiei din data de 16 august 2021 a 
analizat proiectul de hotărâre, privind rectificarea bugetului general al comunei Reci 
pe anul 2021 

În urma analizării proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a constatat că, 
proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi se încadrează în prevederile 
Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
A vând în vedere că dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului 

local este utilă ş i opo11ună şi că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale din domeniu, în baza art.125 alin.(1) lit.a ş i b din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZĂ FAVORABIL 

Proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi propune spre dezbatere şi aprobare 
consiliului local. 

PREŞEDINTE 

M6di K6reh Sandor 

(J 


