JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555.
E-mail: office@primaria-recea.ro site: www.primaria-recea.ro

HOTĂRÂREA Nr.52
din 13 august 2021
privind aprobarea rectificării bugetului local
al comunei Recea, pe anul 2021
Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 13 august 2021;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul de specialitate al
compartimentului financiar-contabil, avizul secretarului general al comunei şi avizul Comisiei
de specialitate nr.1 – pentru activităţi economico-financiare;
În conformitate cu prevederile:
a). art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României,
republicată;
b). art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c). Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
d). art.39 alin(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată;
e) Hotărârea nr. 114/09.06.2021 a Consiliului Județean Maramureș privind repartizarea unor sume
din fondul la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru
susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală precum și pentru cheltuielile de
funcționare;
f) Hotarârea Consiliului Județean Maramureș privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă la
dispoziția Consiliului Județean pentru situații de extremă dificultate ;
g) execuția bugetară la data de 30 iunie 2021 precum și proiectele aflate în derulare ,
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Recea,judeţul Maramureş,
pe anul 2021 după cum urmează:

VENITURI TOTAL
Sume repartizate din fondul la dispoziția
Consiliului Județean
Sume alocate din fondul de rezervă bugetară a
Consiliului Județean
Impozit cladiri persoane fizice
Impozit clădiri persoane juridice
Impozit pe teren persoane fizice
Impozit pe teren persoane juridice
Taxa auto persoane fizice
Alte impozite și taxe
Subventie APIA masura 15.1

CHELTUIELI TOTAL
Cap 51.02 Administratie
Cheltuieli de personal (plata rata esalonare)
Cheltuieli materiale
-plata cadouri Craciun
-abonament si comisioane CEC incasare
mijloace electronice de plata
-service soft INDECO
Cheltuieli de capital (achizitie buldoexcavator)

1.255.000
398.000
400.000
20.000
122.000
30.000
30.000
40.000
135.000
80.000

1.255.000
330.000
90.000
40.000
30.000
5.000
5.000
200.000

Cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
Cheltuieli materiale (materiale protectie covid)

10.000
10.000

Cap 65.02 Invățământ
Cheltuieli de capital (mobilier școlar)

30.000
30.000

Cap 67.02 Cultura, religie recreere
Cheltuieli de capital
-gard camin Bozanta
-realizare parcuri

150.000
150.000
50.000
100.000

Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Cheltuieli materiale
-iluminat public
-plata service iluminat
-carburant utilaj protocol ape
-materiale intretinere iluminat
-populat peste balta Doua Veverite
-mobiler stradal si cosuri gunoi

295.000
235.000
120.000
15.000
10.000
30.000
20.000
40.000

Cheltuieli de capital ( Proiect PNRR)

60.000

Cap 74.02 Protectia mediului
Cheltuieli materiale
-plata salubrizare
-cosit acostamente

200.000
200.000
170.000
30.000

Cap 84.02 Transporturi
Cheltuieli materiale (deschidere drum Toamnei-Macului Lapusel)
Cheltuieli de capital (asfaltare str. Aeroportului Recea)

240.000
40.000
200.000

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
Biroul financiar-contabil, Primarului şi secretarului comunei Recea;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gavril-Florin GHERASIM
Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 13 august 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: 8 voturi pentru, 6 împotrivă

