
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.58
din 30 septembrie 2022

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  30 septembrie 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 nefavorabil al Comisiei de
specialitate nr.1 –pentru activităţi economico-financiare;

În conformitate cu prevederile:
a).  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:
a) Decizia nr. 8/2022  a Sefului de Administratie al Administratiei Judetene a Finantelor Publice

Maramures privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
b) Hotărârea de Guvern nr. 1156/2022 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a

unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru plata recenzorilor pentru
autorecenzarea asistată;

c) 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;

d) Contractul de finanțare nr. 19516/23.08.2022 încheiat între Consiliul Județean Maramureș si
Clubul Sportiv Academica Recea;

e) execuția bugetară la data de 25.09.2022;
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:

Total Venituri               463.000
- Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor
descentralizare conform OUG 19/2022                409.000
-Sume defalcate dinTVA pentru echilibrare conform
H.G. 1156/2022       54.000

Total cheltuieli               463.000
Cap 51.02 Administrație publică                    54.000

Cheltuieli de personal        150.000
Cheltuieli materiale (plata recenzori)                    54.000
Cheltuieli de capital (achizite autocamion)                                -150.000

Cap 65.02 Invățământ          40.000
-Cheltuieli CES           3.000
-Burse elevi          37.000
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Cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala                                 20.000
-cheltuieli de personal politia locala                                             20.000

Cap 67.02 Cultura, religie, rcreere                     46.000
Cheltuieli de personal                  20.000
Finantari nerambursabile culte 26.000

-Parohia greco-catolica Mocira                     11.000
-Parohia Duminica Mironositelor                     15.000

Cap 68.02 Asistenta sociala                   369.000
Sume Centrul de zi Sf. Nicolae                   369.000

Cap. 70.02 Locuinte, servicii, si dezvoltare publica                             45.000
Cheltuieli de personal                                 20.000
Cheltuieli materiale

(populat peste balta Doua Veverite)                   25.000
Cap 84.02 Transporturi                  -111.000

Rambursare credit CEC                  -111.000

Se modifica bugetul Clubului Sportiv ”Academica Recea ” astfel:
Total venituri        51.000

-finanțare Consiliul Județean Maramureș                        51.000
Total cheltuieli        51.000
Cheltuieli materiale                   51.000

-echipament sportiv                   43.000
-transport          2.500
-cheltuieli masa          5.500

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,
Biroul  financiar-contabil,  Primarului  şi secretarului general al comunei Recea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează
             Marian-Adrian NEMEȘ                 Secretar general

    Maria PETRUŞ

Recea la 30 septembrie 2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: 8 voturi pentru și 7 împotrivă
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