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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Raciu

pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Raciu, Judeţul Dâmboviţa, 
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.07.2020,
Având în vedere:
- Raportul Compartimentului Contabilitate şi Buget Local, înregistrat sub nr. 3620/17.07.2020, referatul de
aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. 3585/15.07.2020, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul
C.L. Raciu;
- Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin(1) lit. c) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Adresa  D.S.P.  Dâmboviţa  nr.  14531/10.07.2020,  privind  exprimarea  acordului  în  vederea  acordării
stimulentului de risc pentru asistentul medical comunitar;
- Art. 7, alin. 5 şi alin. 6 din O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din
fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19;
- O.U.G. nr. 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19;
-  Prevederile  art.  129,  alin.  4,  lit.  a  şi  art.  155,  alin.  3,  lit.  c  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.  196, alin.  (1),  lit.  a din OUG nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Raciu, conform anexei nr. 1,
parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Se aproba modificarea Listei de investiţii a comunei Raciu, conform anexei nr. 2, parte componentă
a prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va pune in aplicare de catre Compartimentul Contabilitate şi Buget Local  din
cadrul Primariei comunei Raciu. 
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica către: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa.
- Primarului comunei Raciu.

Preşedinte de şedinţă, Secretar General,
            Consilier local Burtescu Aurică          jr. Zaharia Alin
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