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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  10 august  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 Hotărârea Consiliului Județean Maramureș  nr. 195/24.06.2022 privind

repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile comunale
pe anul 2022 precum și execuția bugetară la data de 30.06.2022 precum si cheltuielile de efectuat în
semestrul II;

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    973.640
-impozit cladiri persoane juridice                550.000
-taxa pe teren persoane juridice      25.000
-impzit mijloace transport persoane juridice                        265.000
-Venituri din prestari de servicii                   75.000
-sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale                              58.640

CHELTUIELI TOTAL    973.640

Cap 51.02 Autorități publice                                            235.000

Cheltuieli materiale     85.000
-furnituri birou       5.000
-încălzit, iluminat     25.000
-carburanti si lubrifianți                                               10.000
-reparații curente     10.000
-prime de asigurare       5.000
-reevaluarea mijloacelor fixe                                       30.000

Cheltuieli de capital   150.000
-actualizare PUG             150.000
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Cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala             20.000
Cheltuieli materiale S.V.S.U.                                              20.000
Cap 65.02 Învățământ             130.000
Cheltuieli materiale             120.000

-încălzit, iluminat   100.000
-transport     10.000
-poștă, telecomunicații                                                 10.000

Cheltuieli de capital     10.000
-optimizare sistem incalzire     70.000
-proiect Elevi orientati in viata    -60.000

Cap 67.02 Cultură, religie, recreere   110.000

Cheltuieli de capital   110.000
-cămin Bozânta Mică     45.000
-spații de joacă pentru copii     65.000

Cap 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică         160.000
Cheltuieli materiale   160.000

-carburant camionetă     10.000
-iluminat public     90.000
-alte cheltuieli cu bunuri și servicii     60.000

-revizii buldoexcavator     10.000
-cotizatii asociatii partenere                               13.000
-taxe expertiza                          12.000
-mentenanta camere       8.000
-taxe, avize, acorduri                                          12.000
-instalare GPS autovehicule       5.000

Cap 74.02 Protecția mediului   130.000
Cheltuieli materiale   130.000

-carburant buldo lucrări salubrizare                            10.000
-salubrizare Drusal   120.000

Cap 84.02 Transporturi             188.640
Cheltuieli materiale    188.640

-carburant buldo lucrari drumuri                                 15.000
-reparații curente drumuri                                            58.640
-compensații transport Urbis   115.000

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  5 august 2022
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