
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2012 

 
PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,  
Având în vedere: 
 - Referatul contabilului Primăriei Raciu prin care se propune adoptarea bugetului local pe anul 2012   
nr. 418/30.01.2012; 
 -Prevederile art. 33  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012; 
 - Adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 1069/30.01.2012, referitoare la HCJ Dâmbovița nr. 
5/27.01.2012; 

 Adresa DGFP Dâmbovița 3185 din 12.01.2012; 
 Decizia 2729430/22.12.2011 a APIA Dâmbovița; 

 În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 63, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. b și și art. 115, alin. 
1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, propune următorul    
         

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
  
Art. 1 Se aprobă bugetul local pentru anul 2012, la venituri în sumă de 2493 mii lei și la 
cheltuieli în sumă de 5922 mii lei, conform anexei 1, parte componentă a prezentei hotărâri.  
Art. 2 Se aprobă bugetul din venituri proprii și subvenții, la partea de venituri cu suma de 62 
mii lei iar la partea de cheltuieli cu suma de 208 mii lei, conform anexei nr. 2, parte 
componentă a prezentei hotărâri. 
Art. 3 Se aprobă Lista de investiții pe anul 2012, conform anexei nr. 3, parte componentă a 
prezentei hotărâri. 
Art. 5 Se aprobă Lista de investiții pe anul 2012 pentru Proiecte cu finanțare din fonduri extene 
nerambursabile, conform anexei nr. 4, parte componentă a prezentei hotărâri.  
Art. 4 Se aprobă finanțarea, din excedentul bugetului local pe anul 2011, pentru următoarele 
obiective de investiție: 

 Construire Dispensar uman in satul Siliștea, comuna Raciu, cu suma de 21 mii lei;  
 Proiectul integrat „ 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”, cu suma de 3408 mii lei. 

Art. 5 Se aprobă fondul de salarii corespunzător ștatului de funcții al comunei Raciu și plafonul 
maxim al cheltuielilor de personal, conform anexei nr. 5, parte componentă a prezentei hotărâri  
Art. 6 Proiectul de buget propus poate fi ajustat pe parcursul procesului bugetar 2012 prin 
rectificări, cu modificările cerute de evoluția situației macroeconomice care poate afecta gradul 
de încasare a veniturilor, precum și în funcție de modificările apărute în derularea proiectelor 
propuse a fi realizate. 
Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se obligă contabilul primăriei Raciu iar secretarul 
Consiliului Local Raciu va asigura comunicarea acesteia persoanelor și instituțiilor interesate. 
 

INIŢIATOR, 
Primar Grădinaru Vasile 


