
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

N r.1862/11.04.2022 

REFERATDEAPROBARE 
al Proiectului de Hotarare privind reintregirea excedentului 

anilor precedenti al Comunei Reci 

Avand in vedere prevederile art. 19 alin. (1), art. 44, art. 58 alin. (1) lit. a) ~i b) din Legea 
nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ~i 
Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr. 16/2022 privind aprobarea bugetului general al 
comunei Recipe anul 2022. 

In situatia golului de casa temporar ale sectiunii de functionare ~i de dezvoltare a 
bugetului local, se poate utiliza excedentul anilor precedenti. 

A vand in vedere faptul ca, pana la aprobarea bugetului local al comunei Reci, s-a aprobat 
utilizarea sumei de 400.000 lei din excedentul anilor precedenti potrivit H.C.L. nr.2/2022, pentru 
acoperirea golului temporar de casa. 

Conform HCL nr.3/2022 s-a aprobat utilizarea sumei de 758.993 lei din excedentul anilor 
precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din 
decalaje intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare. 

In urma, aprobarii bugetului pe anul 2022, este necesar reintregirea excedentului anilor 
precedenti cu sumele utilizate ~i abrogarea celor doua hotarari sus-mentionate, prin urmare 
propun dezbaterea proiectului de hotarare propus pentru reintregirea excedentului anilor 
precedenti al Comunei Reci. 

Prezentul Raport de aprobare s-a intocmit in temeiul art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

PRIMAR 
DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.1863/11.04.2022 

PROIECT DE HOT.AR.ARE 
privind reintregirea excedentului anilor precedenti al Comunei Reci 

Consiliul Local al comunei Reci in ~edinta extraordinara; 
Analizand Referatul de aprobare nr. 1862/11.04.2022 al primarului comunei Reci, d-nul 

Dombora Lehel-Lajos; 
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 1864/11.04.2022 al Compartimentul 

financiar contabil din cadrul Primariei comunei Reci; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ~i 

Hotiirarea Consiliului Local al comunei Reci nr. 16/2022 privind aprobarea bugetului general al 
comunei Reci pe anul 2022; 

in baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completiirile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) ~i alin. (4) lit. a) din 0.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) ~i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

HOTARA.~TE 

ART.I. -Se aprobii reintregirea excedentului anilor precedenti, cu suma de 1.158.993 lei, 
----------- utilizata in anul 2022. 

ART.2. - Se abrogii prevederile H.C.L. nr. 2/2022 privind aprobarea utiliziirii unei sume 
din excedentul bugetului local aferent anului 2021, pentru acoperirea golului temporar de casa 

ART.3 - Se abrogii prevederile H.C.L. nr. 3/2022 privind aprobarea utilizarii unor sume 
din excedentul anilor precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporarii a golurilor de 
casa provenite din decalaje intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare 

ART.4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotiirari se incredinteazii 
Compartimentul financiar contabil, din cadrul Primariei comunei Reci. 

Initiator, 
PRIMAR 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Avlzat pentru legalitate 
Data.{.( .. okt: .. i .C?.Jr.f .... , 
Secratar ge~!~:m1une1 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMA.RIA 

N r .1864/11.04.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind reintregirea excedentului anilor precedenfi al Comunei Reci 

Prezentul Referat de aprobare s-a intocmit in vederea adoptarii de catre Consiliul Local al 
comunei Reci a unei hotarari privind reintregirea excedentului anilor precedenti al Comunei 
Reci. 

Avand in vedere prevederile art. 19 alin. (1), art. 44, art. 58 alin. (1) lit. a) ~i b) din Legea 
nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

A vand 1n vedere prevederile Legii nr. 317 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ~i 
Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr. 16/2022 privind aprobarea bugetului general al 
comunei Reci pe anul 2022. 

In situatia golului de casa temporar ale sectiunii de functionare ~i de dezvoltare a 
bugetului local, se poate utiliza excedentul anilor precedenti. 

Avand in vedere faptul ca, pana la aprobarea bugetului local al comunei Reci, s-a aprobat 
utilizarea sumei de 400.000 lei din excedentul anilor precedenti potrivit H.C.L. nr.2/2022, pentru 
acoperirea golului temporar de casa. 

Conform HCL nr.3/2022 s-a aprobat utilizarea sumei de 758.993 lei din excedentul anilor 
precedenti al bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din 
decalaj~ 1ntre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare. 

In urma, aprobarii bugetului pe anul 2022, este necesar reintregirea excedentului anilor 
precedenti cu sumele utilizate ~i abrogarea celor doua hotarari sus-mentionate. 

Prin urmare, avand in vedere cele aratate propun dezbaterea ~i adoptarea proiectului de 
hotarare de catre Consiliul Local al comunei Reci. 

CONSILIER 

PAP Reka-Katalin 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism 
Nr .. ~~~~ .. din .J.~:~~:J~~-~-

Raport al comisiei de specialitate 
privind reintregirea excedentului anilor precedenti al Comunei Reci 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza ID prevederile legale. 

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

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se incadreaza ID 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 adoptarea hotararii in forma eliberata. 

Pre~edinte, 

Cs~sz ~ 

Secreta ! 
Sz 6~0'/ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, 

linistii pub lice ii a drep_turilor cetatenilor 
Nr.A~,51 llt.0'1. ~o~~ 

RAPORT DE A VIZARE 
privind reintregirea excedentului anilor precedenti al Comunei Reci 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 14 aprilie 2022 a analizat 
proiectul de hotarare, privind reintregirea excedentului anilor precedenti al Comunei Reci. 

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

Avand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, in baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

PRE~EDINTE 

M6di K6reh { ) 

SECRETAR 

Borbat 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invaµmant, sanatate ~i 
familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. A9~(p) AJi .o4.~o~~ 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului de hotarare privind reintregirea excedentului 

anilor precedenti al Comunei Reci 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 14 aprilie 2022 a analizat 
proiectul de hotarare, privind reintregirea excedentului anilor precedenti al comunei Reci 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Sunt respectate prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind reintregire excedentului 
anilor precedenti al Comunei Reci. 

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

1/ _ 
{, a✓ • 

SECRETAR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


