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HOTĂRÂREA Nr.70
din 4 noiembrie 2022

privind aprobarea rectificării bugetului local
al  comunei  Recea,  pe  anul  2022

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş,  întrunit în şedinţă  extraodinară – de
îndată la data de  4  noiembrie  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 , învățământ;

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;
e) adresa nr. 4262/14.10.2022 cu privire la repartizarea unor sume defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale pentru finantarea gratuitatii acordate elevilor din învățământul
preuniversitar acreditat pentru transportul local rutier ;

f) Hotararea de Guvern nr. 1306/2022 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului ;

g) Contractul de finantare nr. 22558/30.09.2022 incheiat intre Consiliul Judetean Maramures si
Comuna Recea cu privire la acordarea unei finantari nerambursabile pentru organizarea Festivalului
Strugurilor din localitatea Sasar si executia bugetară la data de 30.09.2022,
        h) Hotărârea Consiliului Local nr.67/2022 privind aprobarea schimbării soluției tehnice  pentru
obiectivul de investiție ”Modernizare strada Aeroportului, din satul Recea, comuna Recea, județul
Maramureș - LOT 2”

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:
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        803.130
- Impozit cladiri persoane fizice          70.000
- Impozit cladiri persoane juridice        190.000
- Impozit teren persoane fizice          50.000
- Taxe judiciare de timbru          20.000
- Impozit mijloace de transport persoane juridice          90.000
- Venituri din prestari de servicii                    70.000
- Venituri din amenzi                    42.000
-  Sume defalcate dinTVA pentru echilibrare        251.130
-  Finantare CJ festivalul strugurilor          20.000

Total cheltuieli        803.130
Cap 51.02 Administratie publică        210.000
Cheltuieli de personal        180.000
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Cheltuieli materiale          60.000
-furnituri birou            5.000
-încălzit,  iluminat                    20.000
-posta si telecomunicatii                    10.000
-prime de asigurare  5.000
-cadouri Crăciun                    33.000
-servicii juridice            4.000
-delegatii interne                     -3.000
-delegatii in strainatate                   -14.000
Cheltuieli de capital (achiziție tocător vegetație)                 - 30.000

Cap 54.02 Alte servicii publice generale                     25.000
Cheltuieli de personal SPCLEP                               25.000

Cap 61.02 Ordine publică și siguranță națională                     60.000
Cheltuieli de personal politia locala                                            50.000
Cheltuieli materiale-achizitie si încarcare stingatoare                10.000

Cap 65.02 Invățământ          20.000
Cheltuieli de capital-optimizare încalzire Săsar          20.000

Cap 67.02 Cultura, religie, recreere                  100.000
Cheltuieli materiale-festivalul strugurilor          30.000
Finantare nerambursabila club Academica                                50.000
Finantari nerambursabile culte                    20.000

-parohia ortodoxă Lăpusel         10.000
-parohia ortodoxă Mocira         10.000

Cap. 70.02 Locuinte, servicii, si dezvoltare publica                             0
Cheltuieli de personal                             35.000
Cheltuieli materiale                 165.000

-iluminat public                   70.000
-interventii instalatii incalzire         45.000
-mentenanta retea canalizare        40.000
-service iluminat public        10.000

Cheltuieli de capital(extindere rețele de apă și electrice) -200.000
Cap 74.02 Protectia mediului        30.000

Cheltuieli materiale-salubrizare                30.000
Cap 84.02 Transporturi                                                                  358.130

Cheltuieli materiale-compensatii transport Urbis               58.130
Cheltuieli de capital                 300.000

- Modernizare str. Aeroportului Recea                          300.000
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,

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

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              Contrasemnează
     Nicolae POTCOAVĂ Secretar General,

                                                              Maria PETRUȘ

Recea la  4 noiembrie  2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 11
Hotărâre adoptată cu: 8  voturi pentru, 2 abțineri și 1 împotrivă




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

