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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2013

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 
Având în vedere:

 Referatul contabilului Primăriei Raciu prin care se propune adoptarea bugetului
local pe anul 2013, înregistrat sub nr. 1541/21.03.2013;

 Prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

 Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013,  nr. 5/2013. ;
 Adresele  Consiliului  Jude ean  Dâmbovi a  nr.  4677/19.03.2013  i  nr.ț ț ș

4883/21.03.2013;
 Adresele DGFP Dâmbovi a nr. 18181 din 18.03.2013 i nr. 12852 din 01.03.2013;ț ș
 Decizia de plată în avans nr. 1828997/08.11.2012 a APIA Dâmbovi a, FEGA tr. 35;ț

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 63, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. b iș
i  art.  115,  alin.  1,  lit.  b  din  Legea nr.  215/2001  privind  administra ia  publica  locala,ș ț

republicată, cu modificările i completările ulterioare, propune următorul   ș
    

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local pentru anul 2013, la venituri în sumă de 4.079 mii lei i laș
cheltuieli  în  sumă de 5.254 mii  lei,  conform anexei  1,  parte componentă a prezentei
hotărâri.
Art. 2 Se aprobă bugetul din venituri proprii, la partea de venituri cu suma de 74 mii lei iș
partea de cheltuieli cu suma de 198 mii lei, conform anexei nr. 2, parte componentă a
prezentei hotărâri.
Art. 3 Se aprobă Lista de investi ii pe anul 2013, conform anexei nr. 3, parte componentăț
a prezentei hotărâri.
Art. 4 Se aprobă Lista de investi ii pe anul 2013 pentru Proiecte cu finan are din fonduriț ț
externe nerambursabile, conform anexei nr. 4, parte componentă a prezentei hotărâri.
Art.  5 Se  aprobă  finan area,  din  excedentul  bugetului  local  pe  anul  2012,  pentruț
următorul obiectiv de investi ie: Proiectul integrat  ț „ 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 1175 mii lei.
Art. 6 Se aprobă fondul de salarii corespunzător tatului de func ii al comunei Raciu iș ț ș
plafonul maxim al cheltuielilor de personal, conform anexei nr. 5, parte componentă a
prezentei hotărâri.
Art. 7 Proiectul de buget propus poate fi ajustat pe parcursul procesului bugetar 2013
prin rectificări, cu modificările cerute de evolu ia situa iei macroeconomice care poateț ț
afecta gradul de încasare a veniturilor, precum i în func ie de modificările apărute înș ț
derularea proiectelor propuse a fi realizate.
Art.  8 Cu aducerea la  îndeplinire  a  hotărârii  se  obligă contabilul  primăriei  Raciu  iar
secretarul  Consiliului  Local  Raciu  va  asigura  comunicarea  acesteia  persoanelor  iș
institu iilor interesate.ț
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