
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR. 4159/17.09.2021 

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

comunei Reci pe anul 2021 

Bugetu I 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 12671 din 17.09.2021 primita de la Trezoreria 

Mun Sfăntu Gheorghe, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 

cotelor din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 si HG nr.992/2021 pin 

care au fost alocate sume din Fondul de lnterventie la dispozitia Guvernului, 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. 

- Totodata s-a ivit necesara introducerea investitiei "Studiu de fezabilitate 

pentru Dezvoltarea infrastructurii de gaze natural in Comunele Ghidfalau, Moacsa si 

Reci, Judetul Covasna" si marirea investitiei "Construire casa mortuara din Satul 

Reci-Comolau, Comuna Reci, Jud Covasna" pe baza de actualizare deviz general. 

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, 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 4160/17.09.2021 

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 22 septembrie 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; 

in 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, Iit.a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

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

Art.2 - Se aprobă Programul de investiţii pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, 
conform Anexei nr.2, care face pai1e integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent în sumă de 26.000,00 lei, pentru 
cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 

Art.4 - 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 

Avizat pentru legalitate 
Data .Jţ,.,9._~ ... b-~.~\. 
Secretar general ~ comunei 

t---.J ,L 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. lnregistrare: 4161/ 17.09.2021 

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 şi Legii nr.2731 2006. 
Am constatat că faţă de bugetul iniţial aprobat este necesară o modificare, prin rectificare, din 
următoarele motive: 

• Având în vedere adresa nr 12671 din 17.09.2021 primita de la Trezoreria Mun Sfântu 
Gheorghe, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor din impozitul pe 
venit si a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru anul 2021 si HO nr.992/2021 pin care au fost alocate sume din Fondul de 
Interventie la dispozitia Guvernului, 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. 

• Totodata s-a ivit necesara introducerea investitiei "Studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea 
infrastructurii de gaze natural in Comunele Ghidfalau, Moacsa si Reci, Judetul Covasna" si 
marirea investitiei "Construire casa mortuara din Satul Reci-Comolau, Comuna Reci, Jud 
Covasna" pe baza de actualizare deviz general. 

PROPUNEM: 

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



I. Veniturile bugetului local se modifica astfel: 

-se introduce la cap. 42.02.28 Subventii primite din Fondul de lnterventie suma de 110.000 lei 

-se majoreaza cap.04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 260.000 lei 

-se majoreaza cap.07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din 
impozitul pe terenul agricol cu suma de 2.500 lei 

-se majoreaza cap.16.02.02.01 Impozitul pe mij toacele de transport detinute de persoane fizice *) cu 
suma de 5.000 lei 

-se majoreaza cap.16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurare de activitati cu suma de 100 lei 

-se majoreaza cap.18.02.50 Alte impozite si taxe cu suma de 100 lei 

-se majoreaza cap.33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati cu suma de 600 lei 

-se majoreaza cap.35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 
specialitate cu suma de 8.000 lei 

II. Cheltuielile bugetului local se modifica astfel: 

Modificari privind sectiunea de functionare: 

Capitolul 51.01.03 Autoritati executive 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru lntretinere si functionare 

- majorare trim III. 17.500 lei; 

Capitolul 61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 

-20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- majorare trim II I. IO.OOO lei; 
-20.01.05 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim III. 2.500 lei; 



Capitolul 65.03.02 Învatamânt primar 

-20.01 .03 lncalzit, Iluminat si forta motrica 

- majorare trim III. 14.500 lei; 

-20.01.05 Carburanti si lubrifianti 

- scadere trim III. -I .OOO lei; 

-20.01.09 Materiale si prestari servicii cu character functional 

- scadere trim II I. -1.000 lei ; 

-20.02 Reparatii curente 

- majorare trim III. I O.OOO lei; 

-20.05.30 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim 111. 10.000 lei; 

-20.11 Carti, publicatii si material documentare 

- majorare trim III. 500 lei; 

Capitolul 65.04.01 Învatamânt secundar inferior 

-20.01.03 lncalzit, Iluminat si forta motrica 

- majorare trim III. 15.000 lei ; 

-20.01.09 Materiale si prestari servicii cu character functional 

- scadere trim lll. -I.OOO lei ; 

-20.02 Reparatii curente 

- majorare trim II I. 1.000 lei; 

-20.11 Carti, publicatii si material documentare 

- majorare trim III. 2.000 lei; 



Capitolul 67.02.307 Camine culturale 

-20.01.03 Incalzit, Iluminat si farta motrica 

- majorare trim III. 2.000 lei; 

Capitolul 67.02.50 Alte servicii În domeniile culturii, recreerii si religiei 

-20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- se introduce trim III . 3.000 lei; 

Capitolul 70.02.6 Iluminat public si electrificari rurale 

-20.01.03 lncalzit, Iluminat si forta motrica 

Capitolul 74.02.501 Salubritate 

-20.01 .04 Apa, canal si salubritate 

-20.01.05 Carburanti si lubrifianti 

Capitolul 84.02.303 Strazi 

- majorare trim III. 5.000 lei; 

- majorare trim III. 5.000 lei; 

- majorare trim III. 5.000 lei; 

-20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- introducere la trim III. 5.000 lei ; 
-20.01 .05 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim III. 5.000 lei ; 

-20.20 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 

- majorare trim IV. 110.000 lei; 

III. Modificari privind sectiunea de dezvoltare: 



Capitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 

Se majoreaza suma la investitia "Construire casa mortuara din Satul Reci-Comolau, 
Comuna Reci, Jud Covasna" 

-71.01.01 Constructii 

- majorare trim III. 23.800 lei, 

Capitol Capitolul 70.02.S0Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati 
publice locale: 

Se introduce investitia "Studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea infrastructurii de gaze 
natural in Comunele Ghidfalau, Moacsa si Reci, Judetul Covasna" 

-71.01.30 Alte activefl.Xe 
- majorare trim III. 170.000 lei, 

Contabil 

PAP REKA-KATALIN 

J . 



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, linistjifjţblice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. '1 ~ ~.?_ 09 . ~,<) 

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

Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei comisiei din data de 22 septembrie 
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. 

Având în vedere că dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului 
local este utilă şi oportună şi că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale din domeniu, în baza art.125 alin.(!) lit.a şi b din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

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

PREŞEDINTE 

M6di K6reh Sandor 

Q 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
agriiultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, comerţ şi turism 

Nr .... ~~! .. din ·--~~:P,:.?!?.~t 

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. 


