
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 2968/15.06.2022 

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

comunei Recipe anul 2022 

Bugetul local al comunei Reci pe anul 2022 a fost aprobat prin Hotararea 
nr.16/2022 1n conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, 
nr.317 /2021 ~i Legii nr.273/ 2006. 

in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor locale 1n termen de 30 de zile de la intrarii 1n vigoare a legii de 
rectificare a bugetului de stat precum ~i ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

S-a constatat ~i necesitatea redimensionarii cheltuielilor de functionare 1n 

cadrul unor capitole 1n raport cu nivelul de fundamentare a veniturilor, 1n 

conformitate cu prevederile prevederile art. 5 - alin. (2) - ( 4) din Legea 273/2006 

privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

S-a constatat necesar introducerea unor noi investitii ~i anume: 

"Achizitie teren Zona Lac", ~i "Reabilitarea sursa de apa 1n satul Reci , comuna Reci, 
judetul Covasna", in cadrul sectiunii de dezvoltare, 1n conformitate cu prevederile art. 
5 - alin . (2) - (4) din Legea 273/2006 privindfinantele publice locale cu modificarile 
~i completarile ulterioare. 

Totodata s-a ivit necesitatea de a reorganiza unele cheltuieli de functionare la 
bugetul Scolii Gimnaziale "Antos Janos". 

in acest sens am initiat proiectul de hotarare, privind rectificarea bugetului 
general al comunei Recipe anul 2022, pe care propun spre aprobare 1n cadrul ~edintei 
de consiliu. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDE'fUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 2969/15.06.2022 

PROJECT DE HOTA.RARE 
privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2022 

Consiliul local al comunei Reci,judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta ordinara, din data de 20 iunie 2022; 
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Reci nr.2968/15.06.2022, 

,........__ Avand in vedere: 
Raportul de specialitate nr.2970/15.06.2022 al compmiimentului de resort; 
Raportul de specialitate al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Reci, intocmit in acest sens; 
HCL nr.16/2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2022; 

in conformitate cu prevederile: 
Legii nr.31 7 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

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

HOT ARA~TE: 

Art.1 - Se aproba modificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei Reci pe anul 
2022, pe total ~i pe secfiuni de dezvoltare ~i seqiuni de funcfionare conform Anexei 1, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 - Se aproba Programul de investitii pe grupe de investitii ~i surse de finanfare, 
conform Anexei nr.2, care face pmie integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Se aproba utilizarea excedentului anului precedent in suma de 617.970,00 lei, 
pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare. 

Art.4 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Reci ~i Compmiimentul financiar contabil, din cadrul Primariei Reci. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 
Aviz.at r,entru \aga\itate . 
oata. t.5 .... o~ ... .2..o.).l . 
Secratar general a\ comune1 

~~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNA RECI 
COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. Inregistrare: 2970/15.06.2022 

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuieli 
al comunei Reci 

Bugetul local al comunei Recipe anul 2022 a fost aprobat prin Hotararea nr.16/10.02.2022 in 
conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021 ~i Legii nr.273/ 2006. 
Am constatat ca fata de bugetul initial aprobat este necesara o modificare, prin rectificare, din 

·---------- urmatoarele motive: 

• S-a constatat ~i necesitatea redimensionarii cheltuielilor de funqionare in cadrul unor capitole 

in raport cu nivelul de fundamentare a veniturilor, in conformitate cu prevederile prevederile 

art. 5 - alin. (2) - ( 4) din Legea 273/2006 privind finantele pub lice locale cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

• S-a constatat necesar introducerea unor noi invest1t11 m · cadrul sectiunii de dezvoltare, in 

conformitate cu prevederile prevederile art. 5 - alin. (2) - (4) din Legea 273/2006 privind 

finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

PROPUNEM: 

Aprobarea Proiectului de hotarare privind modificarile ce survin 'in structura bugetului local cu 
urmatoarele: 

I. Veniturile bugetului local se modifica astfel: 

Cap. 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean: 

• majorare Trim II 2.800 lei 

• se micsoreaza Trim Ill - 1.350 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 1.450 lei 



--------

Cap. 07.02.01.02 Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 

• se micsoreaza Trim III - 61.000 lei 

• se micsoreaza Trim II 61.000 lei 

Cap. 07.02.02.02 Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 

• majorare Trim II 12.120 lei 

• se micsoreaza Trim III -4.500 lei 

• se micsoreaza Trim IV -7 .620 lei 

Cap. 07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul 
pe terenul agricol 

• majorare Trim II 22.500 lei 

• se micsoreaza Trim IV -22.500 lei 

Se majoreaza cap.07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre cu 1.400 lei 

Cap. 07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate 

• majorare Trim II 200 lei 

• se micsoreaza Trim IV -200 lei 

Cap. 16.02.02.01 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 

• majorare Trim II 28.000 lei 

• se micsoreaza Trim IV -28.000lei 

Cap. 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurare de activitati 

• majorare Trim II 600 lei 

• se micsoreaza Trim III - 260 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 260 lei 



Cap.18.02.50 Alte impozite si taxe : 

• majorare Trim II 630 lei 

• se micsoreaza Trim III - 310 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 320 lei 

Cap.33.02.08 Venituri din prestari de servicii: 

• majorare Trim II 200 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 200 lei 

Cap.33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati: 

• majorare Trim II 1.500 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 1.500 lei 

Cap.35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate: 

• majorare Trim II 200 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 200 lei 

Cap.36.02.06 Taxe speciale: 

• majorare Trim II 550 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 550 lei 

Se majoreaza cap.37.02.01 Donatii si sponsorizari cu 980 lei 

II. Cheltuielile bugetului local se modifica astfel: 

Modificari privind sectiunea de functionare: 

Capitolul 51.01.03 Autoritati executive 

-20.01.04 Apa, canal si salubritate 

- majorare trim II. 250 lei 
-micsorare trim IV. -250 lei 



-20.01.05 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim II. 3.750 lei 

- micsorare trim III. -I .250 lei 

-micsorare trim IV. -2.500 lei 

-20.01.08 Posta, telecomunicatii , radio, tv, internet 

- majorare trim IL 20.000 lei 

- micsorare trim III. -10.000 lei 

-micsorare trim IV. -10.000 lei 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim II. 70.000 lei 

- micsorare trim III. -23.650 lei 

-micsorare trim IV. -5.000 lei 

-20.530 Alte obiecte de inventar 

majorare trim II. 5.000 lei 

-20.30.03 Prime de asigurare non-viata 

- majorare trim II. 10.000 lei 

- micsorare trim III. -5.000 lei 

-micsorare trim IV. -5 .000 lei 

-55.118 Alte transferuri curente interne 

- majorare trim II. 11.000 lei 

- micsorare trim III. -9.000 lei 
-micsorare trim IV. -2.000 lei 

CapitoluI 61.500 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim II. 49.070 lei 

- micsorare trim III. -18.520 lei 
-micsorare trim IV. -30.550lei 

-20.05.01 Uniforme si echipament 

- majorare trim II. 4.000 lei 



Capitolul 65.401 Invatamant secundar inferior 

-20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- majorare trim II. 980 lei 

Capitolul 65.1201 Scoala dupa scoala 

-20.01.04 Apa, canal si salubritate 

- majorare trim II. 250 lei 
-micsorare trim IV. -250 lei 

Capitolul 67.330 Alte servicii culturale 

-20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- majorare trim II. 63.000 lei 

Capitolul 70.501 Alimentare cu apa 

-20.04.02 Materiale sanitare 

- majorare trim II. 6.000 lei 

Capitolul 74.501 Salubritate 

-20.01.04 Apa, canal si salubritate 

- majorare trim II. 7.000 lei 
-micsorare trim IV. -7.000 lei 

Capitolul 74.600 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 

-20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 

- majorare trim II. 10.000 lei 



Capitolul 83.330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

-majorare trim II. 3.100 lei 

III. Modificari privind sectiunea de dezvoltare: 

Capitolul 51.02.01.03 Autoritati executive 

-71.130 Alte active fixe: 

Se introduce urmatoarea investitie: 

• Reabilitare sursa de apa in satul Reci, comuna Reci, judetul Covasna in valoare de 322.000 

ron 

• Achizite teren zina lac in valoare de 165.000 ron 

Contabil 

PAP REKA-KATALIN 

~ -



ROMANIA 
JUDETUL COY 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, linistiiY,ublice si a dreyturilor cetatenilor 
Nr:,C0~ / ~0.OG', . :>.g:) :l_ 

RAPORT DE A VIZARE 
privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2022 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 20 iunie 2022 a 
analizat proiectul de hotarare, privind rectificarea bugetului general al comunei Reci 
pe anul 2022. 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, 
proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se 'incadreaza 1n 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 legate din domeniu, in baza ait.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZ.A FA VORABIL 

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

PRE~EDINTE 

Modi K6reh Sandor 

a 



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

Raport al comisiei de specialitate 

privind rectificarea bugetului general al comunei Reci 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 Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile 
I.,egii 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. 

e~edin~ 
"sz Alp~ 

\ 
I 

Sec 
Szab 

/ 
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ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, 'invatamant, 
sanat~te ~i familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. -~~15 ' ao.o(ci . ~~~ 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului general al 

comunei Reci pe anul 2022 

Comisia de specialitate, 'in cadrul ~edintei comisiei din data de 20 iunie 2022 a 
analizat proiectul de hotarare, privind rectificarea bugetului general al comunei Reci 
pe anul 2022. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat 
ca, proiectul de hotarare este 'intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului 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 rectificarea 
bugetului general al comunei Reci pe anul 2022. 

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

~' MEMBRU, 
BARABAS KALMAN 

A 

SECRET AR CO MIS IE, 
BUKUR ISTVAN 

-'~-. ")I 
V--vt./L 


