
Proiectul de hotărâre Nr.28/ aprilie 2022

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local

al  comunei  Recea,  pe  anul  2022

 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş,  întrunit în şedinţă odinară  la data  de  29
aprilie 2022 la sediul primăriei;

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul de specialitate al
Biroului financiar-contabil, avizul secretarului general al comunei şi avizul favorabil al 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 2022,  nr. 317/2021;
d). art.39 alin(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Județean Maramureș nr. 105 /2022,  privind repartizarea pe

unități administrativ teritoriale a unor sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean, pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală pe anul 2022, precum și pentru cheltuieli de funcționare, reprezentând cote defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2, art.134 alin.4, art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din
Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Recea, judeţul Maramureş,
pe anul 2022 după cum urmează:

VENITURI TOTAL            325.000
 Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean            325.000

CHELTUIELI TOTAL            325.000
Cap 67.02 Cultura 30.000

Cheltuieli de capital (achizitie tractor tuns gazon) 30.000
Cap 70.02 Locuinte, servicii și dezvoltare publică                           155.000

Cheltuieli materiale              22.000
-populat peste balta Doua Veverite                          22.000

Cheltuieli de capital                        133.000
-finalizare linie electrică Săsar  str. Teiului si Toamnei                              118.000

-container baltă              15.000
Cap 84.02 Transporturi                                                140.000

Cheltuieli materiale dezapeziri                     140.000
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,

Biroul  financiar-contabil,  Primarului  şi secretarului general al comunei Recea;

 INIŢIATOR
   PRIMAR

         Octavian PAVEL       AVIZAT
           Secretar general
           Maria PETRUŞ

Recea la 21  aprilie  2022
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