
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL Raciu nr. 1 din 31.01.2011  

privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,  

Întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.02.2011, 

Având în vedere: 

 - Referatul contabilului Primăriei Raciu prin care se propune modificarea HCL Raciu nr. 1 din 31.01.2011 privind 

aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011, însoțit de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Raciu; 

 -Prevederile art. 33  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011; 

 - Adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 747/19.01.2011, referitoare la HCJ Dâmbovița nr. 2/18.01.2011; 

 Adresa DGFP Dâmbovița 54751 din 13.01.2011; 

 Prevederile Ordinului nr. 7 /2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 

general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

 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,     

        

HOTĂRĂȘTE:  

 ART. 1 

 Se aprobă modificarea HCL Raciu nr. 1 din 31.01.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Raciu pentru anul 2011, după cum urmează: 

 ”La art. 1 se introduce formularea: Se aprobă bugetul local pentru anul 2011 la venituri în sumă de 

2452 mii lei și la cheltuieli în sumă de 2468 mii lei, conform anexei 1, parte componentă a prezentei 

hotărâri.” 

 ”La art. 2 se introduce formularea: Se aprobă bugetul din venituri proprii și subvenții la partea de 

venituri cu suma de 40 mii lei iar la partea de cheltuieli cu suma de 111 mii lei, conform anexei nr. 

2, parte componentă a prezentei hotărâri.” 

 ”La art. 3 se introduce formularea: Se aprobă Lista de investiții pe anul 2011, conform anexei nr. 3, 

parte componentă a prezentei hotărâri.”  

 Se introduce art. 4 cu următoarea formulare: ”Se aprobă finanțarea obiectivului achiziție teren și 

casă administrație primărie, cu suma de 16 mii lei, din excedentul taxelor speciale.” 

 Se introduce art. 5 cu următoarea formulare: ”Se aprobă fondul de salarii corespunzător ștatului de 

funcții al comunei Raciu, conform anexei nr. 4, parte componentă a prezentei hotărâri.” 

 Se introduce art. 6 cu următoarea formulare: ”Proiectul de buget propus poate fi ajustat pe parcursul 

procesului bugetar 2011 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. 2 

 Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se obligă contabilul primăriei Raciu iar secretarul Consiliului 

Local Raciu va asigura comunicarea acesteia persoanelor și instituțiilor interesate. 

 

Președinte ședință,        Secretar, 

              consilier local Voicu Nicolae          jr. Zaharia Alin 
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