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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului creditelor interne 

pentru anul 2013

Consiliul Local al Comunei Raciu, județul Dâmbovița,
Având în vedere:

 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  capitolului  IV,  art.19 si  art.61 din  Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederilor Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
 prevederile  HCL Raciu nr. 32/30.10.2012 privind aprobarea contractării şi garantării unei

finanţări rambursabile interne în valoare de 1.200.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu
TVA-ul pentru proiectul integrat „ Îmbunătăţirea reţelei 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”-  finanţat prin fonduri
europene nerambursanbile – prin PNDR – măsura 322;

 Prevederile Hotărârii nr. 2548, adoptata de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale,
in data de 21 ianuarie 2013;

 Raportul de specialitate întocmit de catre Compartimentul Contabilitate  din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3657/ 30.07.2013;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2),lit. a) si b), art. 63

alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aproba Bugetului creditelor interne pentru anul 2013, conform anexei,  parte integranta
din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. - Răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul comunei Raciu,
în calitate de ordonator principal de credite,  şi Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Raciu, în termenul
prevăzut de lege, persoanelor şi instituţiilor interesate.

INIȚIATOR,

Primar Grădinaru Vasile
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