
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 4945/21.10.2022 

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 in 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 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. 

S-a constatat necesar introducerea unor noi investitii ~i anume: 
achizitionarea de "Pompe dozatoare de chimicale" in valoare de 12.500 ron ~i a unui 

------. "Laptop" in valoare de 8000 ron, in cadrul sectiunii de dezvoltare, in conformitate cu 
prevederile art. 5 - alin. (2) - ( 4) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

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, 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDE'fUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 4946/21.10.2022 

PROIECT DE HOT.A.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 31 octombrie 2022; 
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Reci nr.4945/21.10.2022, 
A viind in vedere: 

Raportul de specialitate nr.4947/21.10.2022 al compartimentului de resort; 
- Rapo1tul de avizare 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.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. I 96 alin.1, lit.a din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T A RA S T E: 

Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei Reci pe anul 
2022, pe total ~i pe sectiuni de dezvoltare ~i sectiuni de funqionare conform Anexei 1, care face 
paite integranta din prezenta hotariire. 

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

Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariiri se insarcineaza primarul comunei 
Reci ~i Compa1timentul financiar contabil, din cadrul Primariei Reci. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

J~ Avizat psntru legi::1litate 
Data.JJ.-.. l .. Q ... ,.k.O,L-2-
Secratar general el er , , ' 

N'rL-



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNA RECI 
COMPARTIMENT DE CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. Inregistrare: 4947/21.10.2022 

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 si necesitatea redimensionarii cheltuielilor de functionare si de dezvoltare 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. 

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.07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre cu 1600 lei 

Se majoreaza cap.33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati cu 100 lei 

Se majoreaza cap.36.02.06 Taxe special cu 1000 lei 



Se majoreaza cap.42.02.34 Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei s1 a 
suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri cu 2.350 lei 

II. Cheltuielile bugetului local se modifica astfel: 

Modificari privind sectiunea de functionare: 

Capitolul 51.103 Autoritati executive 

-10.115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 

- Majorare trim IV. 5.000 Lei 

- 20.105 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim IV. 5.000 lei 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim IV. 67.230 lei 

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

- Majorare trim IV. 44.030 lei 

Capitolul 61.500 Protectie civila si protectia contra incendiilor 

-20.105 Carburanti si lubrifianti 

Capitolul 65.1201 Scoala dupa scoala 

-20.530 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 2.500 lei 

- majorare trim IV. 5000 lei 



Capitolul 67.330 Alte servicii culturale 

-20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- micsorare trim IV. -20.000 lei 

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

-20.130 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- micsorare trim IV. -10.000lei 

Capitolul 68.1501 Ajutor social 

-57.201 Ajutoare sociale in numerar 

- majorare trim IV. 2350 lei 

Capitolul 70.501 Alimentare cu apa 

-20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 

- majorare trim IV. 7.800 lei 

-20.402 Materiale sanitare 

- majorare trim IV. 5.000 lei 

-20.530 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 3.000 lei 

Capitolul 70.6 Iluminat public si electrificari rurale 

-20.530 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 5.000 lei 

Capitolul 74.501 Salubritate 

-20.105 Carburanti si lubrifianti 



- majorare trim IV. 2.500 lei 

Capitolul 84.303 Strazi 

-20.105 Carburanti si lubrifianti 

- majorare trim IV. 2.500 lei 

-20.109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 

- micsorare trim IV. -36.000 lei 

- 20.2 Reparatii curente 

- micsorare trim IV. -25.000 lei 

-20.530 Alte obiecte de inventar 

- majorare trim IV. 7000 lei 

Modificari privind sectiunea de dezvoltare: 

La capitolul 51.0103 Autoritati executive, se introduce investitiile: 

" Pompe dozatoare de chimicale" cu suma de 12.500 ron 

"Laptop" cu suma de 8000 ron 

Contabil 

PAP REKA-KAJ.fN 



.. ---- .... 

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 pub/ice si a drepturilor cetatenilor 
Nr~ / ~1.10. ~:l~ 

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

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data 31 octombrie 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. 

PRE~EDINTE 

Modi K6reh S~d~ 

(A 

SECRETAR 

Borba.th Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism 
Nr..~?!~ .. din .}?~:!~:.?P.~; .... 

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 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 elaborata. 

I 
I 

re~edinte;~ 
sosz Alpar 

\ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate ;;i familie , munca ;;i protectie sociala, proteqie copii, tineret ~i sport 
Nr. 5ci'=t-l} 'bl.lo.~~~ 

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 31 octombrie 
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. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

0-
MEMBRU, 

BARABAS KALMAN 


