ANUNŢ
Primăria oraş Recaş anunţă organizarea dezbaterii
publice cu privire la proiectul de buget local al
Oraşului Recaş și bugetul instituțiilor publice finanțate
integral din venituri proprii (Liceul Teoretic Recaș și
Școala Gimnazială Izvin) pe anul 2022,
în sala de şedinţe a Consiliului
Local Recaş, în data de 10.02.2022, ora 1500

Consultarea proiectului de buget local al orașului Recaș și
bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri
proprii (Liceul Teoretic Recaș și Școala Gimnazială Izvin) pe
anul 2022 se poate face la Serviciul Economic din cadrul
Primăriei orașului Recaș, precum și în format electronic, pe
pagina de internet www.primariarecas.ro. – Secțiunea
"PRIMĂRIE" - Economic.

PRIMAR
Ing. PAVEL TEODOR

INFORMAŢII: D-na Petrariu Narcisa Constanța – şef Serviciu Economic,
tel. 0356 / 177.278.

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L T I M I Ş

ORAŞUL RECAŞ
_______________________________________________________________________________________________________________________

Recaş, Calea Timişoarei nr. 86; Telefon : 0356/177.278, Fax 0356/177.279
E-mail:primariaorasuluirecas@gmail.com; Web: www.primariarecas.ro

SERVICIUL ECONOMIC
Nr. 1.738/04.02.2022

APROBAT,
PRIMAR
Ing. Pavel Teodor

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului local al oraşului Recaş și bugetul
instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
(Liceul Teoretic Recaș și Școala Gimnazială Izvin) pe anul 2022
Având în vedere:
•

Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

•

Adresa nr. 333/04.02.2022 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara,
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, înregistrată la instituţia noastră sub nr.
1.701/04.02.2022, privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și
repartizarea sumelor defalcate din TVA, a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2022
și estimări pe anii 2023-2025 pentru Orașul Recaș;

•

Adresa nr. 835/14.01.2022 emisă de Consiliul Judeţean Timiş, înregistrată la instituţia noastră
sub nr. 602/17.01.2022, privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziția Consiliului
județean (indicator buget 04.02.05), estimări sume defalcate din TVA și sume din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023-2025,
precum și repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 (indicator buget
11.02.05);

•

Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 3/31.01.2020 privind stabilirea coeficienților
și a salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului orașului Recaș și serviciilor publice fără personalitate juridică din
subordinea Consiliului Local al orașului Recaș;

•

Dispozițiile emise la data de 17.01.2022 de Primarul orașului Recaș, de la nr. 12 la nr. 87
inclusiv, privind modificarea salariilor de bază ale asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav, începand cu data de 01.01.2022;

•

Dispoziția emisă la data de 17.01.2022 de Primarul orașului Recaș cu nr. 88, privind
modificarea cuantumului indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav,
începand cu data de 01.01.2022;

•

Nota de fundamentare nr. 390/04.02.2022 întocmită de Liceul Teoretic Recaș, înregistrată la
instituţia noastră sub nr. 1.702/04.02.2022, privind sumele propuse în bugetul de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2022;

•

Nota de fundamentare nr. 164/04.02.2022 întocmită de Școala Gimnazială Izvin, înregistrată la
instituţia noastră sub nr. 1.714/04.02.2022, privind sumele propuse în bugetul de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2022;

•

Contul de execuție al bugetului local la data de 04.02.2022.
Serviciul economic supune Consiliului Local Recaș, posibilitatea aprobării:

•
•
•
•

bugetului local iniţial al oraşului Recaş pe anul 2022;
bugetului instituților publice finanțate integral din venituri proprii (Liceul Teoretic Recaș și
Școala Gimnazială Izvin) pe anul 2022;
programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare aferent bugetului
iniţial pe anul 2022;
utilizării excedentului bugetar din anii precedenți (fondul de rezervă) în sumă de 605,56 mii lei
pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
Reparație capitală la parcarea existentă pe Calea Timișoarei - intersecție
cu Calea Bazoșului.......................................................................526,13
Modernizare străzi interioare în Orașul Recaș: Răchitei, Bujorilor,
Rozelor și Văii…………………………………………………....79,43

•

•

utilizării excedentului bugetar din anii precedenți (fondul de rezervă) al instituției publice
finanțate integral din venituri proprii - Liceul Teoretic Recaș - (sursa E) în sumă de 12,70 mii
lei, pentru cheltuielile secțiunii de functionare în anul 2022;
utilizării excedentului bugetar din anii precedenți (fondul de rezervă) al instituției publice
finanțate integral din venituri proprii - Școala Gimnazială Izvin - (sursa E) în sumă de 5,80
mii lei, pentru cheltuielile secțiunii de functionare în anul 2022.

- mii lei -

TOTAL VENITURI LA BUGETUL LOCAL…..........20.917,56
VENITURI REPARTIZATE DE D.G.R.F.P TIMIŞOARA
și CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ…............................13.725,00
- indicator 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit......……………….…....…..7.124,00
- indicator 04.02.04 sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale….……………….………….1.677,00
- indicator 04.02.05 sume repartizate din Fondul la dispoziția
Consiliului Județean………....…..………………….….….…….....570,00
- indicator 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor.....…4.131,00
- indicator 11.02.05 sume defalcate din TVA pentru drumuri……………….……...…..223,00

VENITURI PROPRII …………………………...................6.593,22
- indicator 03.02 impozit pe venit.....………...……….………………...….…...………...63,20
- indicator 07.02 impozite si taxe pe proprietate……………………..…….…….........3.500,43
- indicator 16.02 taxe pe utilizarea bunurilor (impozit M.T.)………..…...……………..945,05
- indicator 18.02 alte impozite si taxe fiscale…………………………......…………….292,21
- indicator 30.02 venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri)……….….…....……862,51
- indicator 33.02 venituri din prestari de servicii…………………. ……….....…….…....41,49
- indicator 34.02 venituri din taxe administrative……………………………………..…...0,41
- indicator 35.02 amenzi, penalități și confiscări…………………………...………..…..390,62
- indicator 36.02 diverse venituri……………………………………………….……..….10,78
- indicator 39.02 venituri din valorificare unor bunuri…………………..……................486,52

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT………......…..…599,34
- indicator 42.02.34 subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.……………………………….3,26
-indicator 42.02.35 subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociala ………………………………………………………82,00
- indicator 42.02.65 finanțarea programului national de dezvoltare locală…....…….…..514,08

TOTAL CHELTUIELI LA BUGETUL LOCAL....….....21.523,12
Capitol 51.02.01.03 Autoritati executive………………….……..……....…5.697,80
- indicator 10 salarii……………………………………...............................................3.574,41
- indicator 20 bunuri si servicii….……………………....................................................982,99
- indicator 59 alte cheltuieli……………………………………………………...…….…46,90
- indicator 71 cheltuieli de capital………….……………………………………..…..1.093,50
din care:
P.U.Z. Recaș str. Vinului……………………………………………………….50,00
P.U.G. Recaș………………………………………………………………..….55,00
Întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașul
Recaș pentru perioada 2021 - 2027……………………………….50,00
Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi………………………………110,00
Elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice
la nivelul Orașului Recaș…………………………………………17,00
Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală a orașului Recaș
- Perioada 2021 - 2027……………………………………………60,00
Dotări independente……………………………………………………………25,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport………………………………...726,50

Capitol 54.02 Alte servicii publice generale..………………………..…..……286,85
- indicator 10 salarii…………….....………………………..............................................270,41
- indicator 20 bunuri si servicii…………………................................................................16,44
Capitol 55.02 Tranzactii privind datoria publică………………….....….........741,81
- indicator 30 dobânzi……………………………………………………………............741,81
Capitol 61.02.03.04 Poliție locală….………………………..…………….........181,94
- indicator 10 salarii……………………………………..................................................171,94
- indicator 20 bunuri si servicii…………………………………………………………...10,00
Capitol 61.02.05.00 P.S.I…….….……………………………..……………......339,42
- indicator 10 salarii……………………………………...................................................303,22
- indicator 20 bunuri si servicii…………………................................................................36,20

Capitol 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior …..………..……..........1.319,00
- indicator 10 salarii…………………………………….....................................................65,00
- indicator 20 bunuri si servicii………………………......................................................822,00
- indicator 57 asistență socială...........................................................................................222,00
- indicator 59 alte cheltuieli………………………….…………………………..........…210,00
Capitol 66.02.08.00 Servicii de sănătate publică (Centru de vaccinare)........247,00
- indicator 10 salarii………...……………..…………………..........................................167,00
- indicator 20 bunuri si servicii……………………............................................................80,00
Capitol 66.02.50.50 Alte instituții și acțiuni sanitare........................................87,37
- indicator 10 salarii…………...……………..…………………........................................79,37
- indicator 20 bunuri si servicii….…………………….........................................................8,00
Capitol 67.02.03.06 Casa de cultură.…..………………..…...…......................296,57
- indicator 10 salarii……………………………………………......................................255,77
- indicator 20 bunuri si servicii.……………………………..............................................40,80
Capitol 67.02.05.01 Sport.…..………..…...…..................................................219,12
- indicator 10 salarii…………………………………………….........................................69,35
- indicator 20 bunuri si servicii.…………………………….................................................8,00
- indicator 59 alte cheltuieli…………………………….…………………………….….141,77
Capitol 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi și
baze sportive și de agrement.........................................1.313,02
- indicator 10 salarii……………………………………………....................................1.044,27
- indicator 20 bunuri si servicii.…………………………….............................................268,75
Capitol 67.02.06.00 Servicii religioase...............................................................180,00
- indicator 59.12 susținerea cultelor………………….………………………………….180,00

Capitol 68.02.05.02 Asistenta socială în caz de invaliditate..…….…..….....3.972,46
- indicator 10 salarii…………………………………………........................................3.384,15
- indicator 57 asistență socială...........……………………………………..……………..588,31
Capitol 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale..……..….....24,10
- indicator 57 asistență socială...........………………………………………..…………...24,10
Capitol 70.02.05.01 Alimentare cu apă...............………………………….........66,10
- indicator 20 bunuri si servicii……………………………………………..…................66,10
Capitol 70.02.06.00 Iluminat public și electrificări rurale...............…...........754,16
- indicator 20 bunuri si servicii………………………………………..…......................708,10
- indicator 71 cheltuieli de capital…………………………………………….............….46,06
din care:
Extinderea rețelei electrice în Cartierul nou - P.U.Z. sat Izvin……………….26,06
Proiectare si studiu de solutie, eliberare de amplasament
P.U.Z. Recaș Sud….…………………………………………….20,00
Capitol 70.02.50.00 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor
și dezvoltării comunale…….............................................326,34
- indicator 10 salarii………………………………………….........................................207,86
- indicator 71 cheltuieli de capital……………………………………………...........….118,48
din care:
Lucrări de racordare la utilități (apă, canal, gaz și curent electric) și
amenajarea incintei blocului A.N.L. din orașul Recaș………….118,48
Capitol 74.02.05.01 Salubritate……………………………… ………..…...…...63,75
- indicator 20 bunuri si servicii…………………………………………..……..................63,75
Capitol 84.02.03.01 Drumuri și poduri……………………..….........................424,23
- indicator 10 salarii……………………….……………………......................................235,97
- indicator 20 bunuri si servici………………….…………………………..…................134,20
- indicator 71 cheltuieli de capital…………….....……………………………….......…...54,06
din care:
Lucrări de reparații și consolidare a podului situat pe D.C.66 Recaș Herneacova………………………………………………………..54,06

Capitol 84.02.03.02 Transport în comun……………..….................................321,60
- indicator 20 bunuri si servici………………….…………………………..…................321,60

Capitol 84.02.03.03 Străzi………………..…..................................................4.660,48
- indicator 20 bunuri si servici………………….…………………………..….............1.228,09
- indicator 81.02.05 rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale…...2.220,00
- indicator 71 cheltuieli de capital………….....……………………………….........…1.212,39
din care:
Asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru: Lucrări de asfaltare
străzi interioare în sat Bazoș, oraș Recaș LOT 1………………….15,00
Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș, Oraș Recaș
- Partea a 2-a LOT 2………………………………………………191,04
Asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru: Lucrări de asfaltare străzi
interioare în sat Bazoș, oraș Recaș LOT 2………………………...15,00
Modernizare străzi interioare în Orașul Recaș: Răchitei, Bujorilor,
Rozelor și Văii…………………………………………………...245,00
Consolidarea terasamentelor pe Calea Timisoarei
(zona Casei de Cultura Ion Cojar) Recas......................................114,80
Reparație capitală la parcarea existentă pe Calea Timișoarei - intersecție
cu Calea Bazoșului.......................................................................526,13
Investiții noi......................................................................................................105,42

- mii lei TOTAL VENITURI LA BUGETUL INSTITUȚIEI PUBLICE
FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
(LICEUL TEORETIC RECAȘ)........................................................5,63
- indicator 33.10.50 alte venituri din prestări servicii………..………..……….……........26,69
TOTAL CHELTUIELI LA BUGETUL INSTITUȚIEI PUBLICE
FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
(LICEUL TEORETIC RECAȘ)........................................................39,39
Capitol 65.10.04.02 Învăţământ secundar superior…………………..……….39,39
- indicator 20 bunuri și servicii………………………………............................................39,39

- mii lei TOTAL CHELTUIELI LA BUGETUL INSTITUȚIEI PUBLICE
FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
(ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVIN)......................................................5,80

Capitol 65.10.04.01 Învăţământ secundar inferior..……………………..……...5,80
- indicator 20 bunuri si servicii………………………………..............................................5,80

NOTĂ: Bugetul local al oraşului Recaş pe anul 2022, propus spre consultare publică,

poate suferi modificări în urma dezbaterii publice precum și a amendamentelor
depuse de consilierii locali.

Şef serviciul economic,
Ec. PETRARIU NARCISA – CONSTANŢA

