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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2017

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 
Având în vedere:

 Referatul contabilului Primăriei Raciu prin care se propune adoptarea bugetului local pe anul 2017,
înregistrat sub nr. 1439/14.03.2017;

 Prevederile  art.  39,  alin.  2,  şi  art.  50  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice,  cu
modificările și completările ulterioare;

 Prevederile art. 4, alin. 2 - 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2017,  nr. 6/2017;

 Adresele  AJFP Dâmbovița  nr.  24004 din  22.02.2017,  nr.  24171 din  23.02.2017,  nr.  22836 din
21.02.2017 și adresa Consiliului Judeţean Dîmboviţa nr. 5950/07.03.2016.

 HCL Raciu nr. 29/23.09.2016 privind particitarea U.A.T comuna Raciu, prin Consiliul Local Raciu,
în  calitate  de  acţionar  al  SC  Apă  Canal  Dîmboviţa  SA,  societate  ce  va  fi  înfiinţată  prin
reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dîmboviţa;  
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   
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Art. 1 Se aprobă bugetul local pentru anul 2017, la venituri în sumă de 3.827,5 mii lei și la cheltuieli în
sumă de 3.896,5 mii lei, conform anexei 1, parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Se aprobă Lista de investiții  pe anul 2017, conform anexei nr. 2, parte componentă a prezentei
hotărâri.
Art. 3 Se aprobă finanțarea, din excedentul bugetului local pe anul 2016,  în sumă de 69 mii lei, pentru
obiectivul de investiție:  ” Branşament reţea de canalizare în satele Raciu şi Siliştea, comuna Raciu, judeţul
Dîmboviţa”.
Art.  4 Se  aprobă transferul  de  vărsăminte  din  secţiunea  de  funcţionare  pentru  finanţarea  secţiunii  de
dezvoltare a bugetului local, în sumă de 599 mii lei.
Art. 5 Se aprobă fondul de salarii şi numărul de posturi corespunzător ștatului de funcții al comunei Raciu,
conform anexei nr. 3, parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se obligă contabilul primăriei Raciu iar secretarul Consiliului
Local Raciu va asigura comunicarea acesteia persoanelor și instituțiilor interesate.
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