
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 

 

Primarul Comunei Raciu, 

Având în vedere: 

- Referatul contabilului Primăriei Raciu 1812/12.05.2011 ; 

- HCL Raciu nr. 1/31.01.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011; 

- Prevederile art. 5 și 57, alin. 2.1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Prevederile Ordinului comun al MAI și MFP nr. 244/2651/2010; 

- Prevederile Contractului de Finantare nr. C322010931600064/04.06.2010 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerabursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala Romania 

pentru Proiectul „ Îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si 

statie de epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in 

satul Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita”;   

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 6 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

propune următorul, 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se rectifică „Bugetul local” pe anul 2011, trimestrul II, secțiunea de funcționare, la partea de 

cheltuieli, astfel: 

- Cap. 70.02. „Servicii și dezvoltare”, Titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin virare de la art. 01 ”Bunuri 

și servicii”, alin. 03 ”Încălzit, iluminat și forță motrică”, la art. 24 ”Comisioane și alte costuri aferente 

împrumuturilor”, alin. 02 ”Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne”, cu suma de 10 mii 

lei. 

Art. 2 Se rectifică „Bugetul din venituri proprii și subvenții” pe anul 2011, trimestrul II, secțiunea de 

funcționare, prin suplimentarea veniturilor, astfel: 

- Cap. 33.10 ”Venituri din prestări servicii și alte activități”, subcap. 08 ”Venituri din prestări 

servicii” cu suma de 40 mii lei. 

- Cap. 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcap. 43 ”Sume primite de instituțiile publice și 

activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul Programului FEGA, implementate de 

APIA” cu suma de 59 mii lei; 

Art. 3 Se rectifică „Bugetul din venituri proprii și subvenții” pe anul 2011, trimestrul II, secțiunea de 

funcționare, prin suplimentarea cheltuielilor, astfel: 

 Cap. 74.10 ”Protecția mediului”, subcap. 05 ”salubritatea și gestiunea deșeurilor”, paragraful 02 

”Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, cu suma de 40 mii lei; 

 Cap. 83.10 ”Agricultura, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, supcap. 03 ”Agricultură”, 

paragraful 30 ”Alte cheltuieli în domeniul agriculturii”, cu suma de 59 mii lei. 

Art. 4 Se modifică Lista de investiții a comunei Raciu, pe trimestrul II, cap. 70.02 ”Servicii și dezvoltare”, 

după cum urmează: 

 se virează sumele de 3 mii lei de la obiectivul ”Execuție pod pe DC64 A în satul Raciu, zona 

Coborâș” și 15 mii lei de la obiectivul ”PT + Extindere iluminat public în satele Șuța Seacă (DN 72) și 

Raciu (DJ 702 B) către obiectivul „ Îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local, retea  de 

canalizare si statie de epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural 

in satul Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita”. 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă contabilul primăriei iar cu aducerea acesteia 

la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu.  

 

 

INIŢIATOR, 

Primar Grădinaru Vasile 


