
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 4460/21 .09.2022 

REFERATDEAPROBARE 
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 
m.16/2022 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, 
m.3 l 7 /2021 ~i Legii m.273/ 2006. 

In conformitate cu prevederile Legii m.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor locale in termen de 30 de zile de la intrarii in 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 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 publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

In conformitate Deciziile Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Covasna m. 06 din 24.08.2022, privind repartizarea pe unitati administrati- teritoriale, 
precum ~i pe unitati de invatamant a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descemalizate la nivelul comunelor, ora~elor, 
municipiilor, conform prevederilor art.29, din Ordonanta Guvemului cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 m.19/2022. 

Tinand cont de Legea bugetului de stat pe anul 2022, modificata, OG m.19/ 
2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ~i HG m.1156/2022 
privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, 
prevazuta la art.29 alin.( 5) lir.a din OG m.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2022. 

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

Primar, 

Dombo]::;1-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 4461/21.09.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind rectificarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2022 

Consiliul local al comunei Reci , judetul Covasna, 
'intrunit 'in ~edinta ordinara, din data de 26 septembrie 2022; 
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Reci nr.4460/21.09 .2022, 
A vand 111 vedere: 

Raportul de specialitate nr.4462/21.09.2022 al compartimentului 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 Recipe anul 2022; 
In conformitate cu prevederile: 

Legii nr.317 /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 art.196 alin.l, lit.a din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O TAR A~ T E: 

Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli a l comunei Reci pe anul 
2022, pe total ~i pe sectiuni de functionare conform Anexei 1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2 - Cu aducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari se 'insarcineaza primarul comunei 
Reci ~i Compartimentul financiar contabil, din cadrul Primariei Reci. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

/.i\.vizat psntru lag~ te 
Oatr.1.'h~.:.~.~ .: ..... ) ;!-
Secreta.r general al~ unei 

N\c...._ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNA RECI 
COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. Inregistrare: 4421 /21.09.2022 

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 :functionare 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 publice locale cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

• In conformitate Deciziile Administratiei Judetene a Finantelor Publice Covasna nr . 06 din 
24.08.2022, privind repartizarea pe unitati administrati- teritoriale, precum ~i pe unitati de 
invatamant a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descenralizate la nivelul comunelor, ora~elor, municipiilor, conform prevederilor art.29, din 
Ordonanta Guvemului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 nr.19/2022 

• Tinand cont de Legea bugetului de stat pe anul 2022, modificata, OG nr.19/2022 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ~i HG nr.1156/2022 privind repartizarea sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, prevazuta la art.29 alin.(5) lir.a din OG 
nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. 

PROPUNEM: 

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

I. Veniturile bugetului local se modifica astfel: 

Se majoreaza cap.03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal cu 700 lei 



Cap. 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 

• majorare Trim III 9.750 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 9.750 lei 

Cap. 04.02.05 Some repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 

• majorare Trim III 650 lei 

• se micsoreaza Trim IV - 650 lei 

Se majoreaza cap.07.02.02.02 Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice cu 18.000 lei 

Se majoreaza cap.07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre cu 1.500 lei 

Se majoreaza cap. 07.02.50 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre cu 700 lei 

Se majoreaza cap. 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti 

-Se majoreaza trim IV cu 20.630 ron 

Se majoreaza cap. 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale cu 23.000 lei 

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

Se majoreaza cap.36.02.06 Taxe special cu 100 lei 

Se majoreaza cap.42.02.34 Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a 
suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri cu 700 lei 

II. Cheltuielile bugetului local se modifica astfel: 

Modificari privind sectiunea de functionare: 

Capitolul 51.103 Autoritati executive 



-20.13 Pregatire profesionala 

- Majorare trim III. 3500 lei 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim III. 15.800 lei 

-20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- majorare trim III. 23.000 lei 

Capitolul 61.500 Protectie civila si protectia contra incendiilor 

-20.105 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim III. 2.500 lei 

- micsorare trim IV. - 2.500 lei 

Capitolul 65.401 Invatamant secundar inferior 

-20.104 Apa, canal si salubritate 

- majorare trim IV. 370 lei 

-57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 

- majorare trim IV. 6.000 lei 

-59.01 Burse 

- majorare trim IV. 14.260 lei 

Capitolul 67.503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, haze sportive side agrement 

-20.105 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim III. 1.000 lei 

- micsorare trim IV. l.00Olei 

Capitolul 68.600 Asistenta sociala pentru familie si copii 

-51.170 Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 



Capitolul 74.501 Salubritate 

-20.105 Carburanti si lubrifianti 

Capitolul 84.303 Strazi 

-20.105 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim III. 3.650 lei 

- micsorare trim IV. -650 lei 

- majorare trim III. 2.500 lei 

- micsorare trim IV. - 2.500 lei 

- majorare trim III. 3.750 lei 

- micsorare trim IV. - 3.750 lei 

Contabil 

PAP REKA-i ~LIN 



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

Raport al comisiei de specialitate 

privind rectificarea bugetului general al comunei Recipe 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 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. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de 
hotarare ~i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 



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, linistii. publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.~ / ~G.09.'J.o,2. 

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

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 26 septembrie 
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 in prevederile 
Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

A vand 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 Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

PRESEDINTE 

M6diK6r~ r 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. '-f55!2.j ~fo.09. ~o:2e? 

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 26 septembrie 
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 Recipe anul 2022. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

/ 
,/ 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 




