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                   HOTĂRÂREA Nr.71 
din 29 noiembrie 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  
29  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;  
 Având în vedere execuția bugetară  la data de 15.11.2022 precum și proiectele aflate în derulare; 

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;  

 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                1.000 
 Venituri din prestari de servicii                        75.000 
 Venituri din cocesiuni si inchirieri                      75.000 
 Venituri din amezi si alte sanctiuni                        55.000 
  Impozit Clădiri persoane juridice             70.000 
         Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor        - 296.000 
descentralizate din care: 

- finanțarea drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor  cu handicap și indemnizații         - 358.000    

- finanțarea burselor                         62.000   
Sume defalcate din  TVA pentru finanțarea  
Invățământului confesional            22.000  

         Total cheltuieli                          1.000 
Cap 51.02 Administrație publică                       155.000 
 Cheltuieli de personal                                   150.000 
 Cheltuieli materiale (carburant)                          5.000 
Cap 54.02 Alte servicii publice generale                     -10.000 
 Cheltuieli materiale                   -10.000      
Cap 61.02 Ordine publică si siguranță națională                                 30.000 
 Cheltuieli de personal politia locala                                          25.000 
 Cheltuieli materiale (diurna, deplasare              5.000 
 politisti locali curs Sibiu)  
Cap.65.02 Invățământ                84.000 

- finanțare învățământ confesional acreditat           22.000 
- burse acordate elevilor              62.000     

Cap 66.02 Sănătate                           15.000 
 Cheltuieli de capital (cofinantare proiect 
reabiliare si renovare dispensare medicale componenta  
              C12 Sanatate din PNRR)                               15.000  
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Cap 67.02 Cultura, religie, recreere             15.000 
 Cheltuieli materiale (organizare concert colinde)                          15.000  
Cap.68.02 Asistență socială          - 358.000 
      Cheltuieli de personal                    - 358.000 
Cap.70.02. Servicii publice               70.000 
 Cheltuieli materiale               70.000 

- iluminat public               20.000 
- iluminat ornamental                      50.000 

 Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,  
Biroul  financiar-contabil, Trezoreriei Baia Mare, Direcția Finanțelor Publice Maramureș Primarului  şi 
secretarului general al comunei Recea; 
  
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 Contrasemnează 
       Ioan-Vasile PETRUȘ                                                          Secretar General, 

                                                              Maria PETRUȘ   
 
 
 

Recea la  29  noiembrie  2022 
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu:  8  voturi pentru și 7 împotrivă 
 


	Biroul  financiar-contabil, Trezoreriei Baia Mare, Direcția Finanțelor Publice Maramureș Primarului  şi secretarului general al comunei Recea;

