
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 
 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.11.2011, 
Având în vedere: 

- HCL Raciu nr. 1/31.01.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011; 
- Prevederile art. 1, alin. 2, art. 2, alin. 2-5, art. 4, art. 5 și art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale; 
- Referatul contabilului Primăriei Raciu nr. 5140/24.11.2011; 
- Decizia de plată în avans nr. 1155350/18.10.2011 a APIA Dâmbovița; 
- Adresa DGFP Dâmbovița nr. 56623/24.11.2011;  
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu; 

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se rectifică „Bugetul local” pe anul 2011, trimestrul IV,  secțiunea de funcționare, la venituri, 
după cum urmează: 

 cap. 11.02.02 ”Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor și municipiilor” cu suma de 32 mii lei; 
Art. 2 Se rectifică „Bugetul local” pe anul 2011, trimestrul IV,  secțiunea de funcționare, la cheltuieli, 
după cum urmează: 

 cap. 65.02 ”Învățământ”, Titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, se diminuează cu suma de 60 mii 
lei; 

 cap. 68.02 ”Asigurări și asistență socială”, Titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, se majorează cu 
suma de 27 mii lei; 

 cap. 68.02 ”Asigurări și asistență socială”, Titlul 57 ”Asistență socială”, se majorează cu suma 
de 65 mii lei. 

Art. 3   Se rectifică „Bugetul local” pe anul 2011, trimestrul IV,  secțiunea de funcționare, prin virare 
de credite de la un capitol la altul, conform anexei parte componentă a prezentei hotărâri.  
Art. 4 Se rectifică „Bugetul din venituri proprii și subvenții” pe anul 2011, trimestrul IV,  secțiunea 
de funcționare, la venituri, după cum urmează: 

 cap. 42.10 ”Subvenție de la bugetul de stat”, subcapitolul 43 ”Sume primite de instituțiile 
publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul Programului FEGA 
implementate de APIA”, se majorează cu suma de 46 mii lei. 
Art. 5 Se rectifică „Bugetul din venituri proprii și subvenții” pe anul 2011, trimestrul IV, secțiunea de 
funcționare, la cheltuieli, după cum urmează: 

 cap. 83.10 ”Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, subcapitolul 03 

”Agricultură”, paragraful 30 ”Alte cheltuieli în domeniul agriculturii”, se majorează cu suma de 46 
mii lei. 
Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă contabilul primăriei iar cu aducerea 
acesteia la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu.  
 
        Președinte ședință,       Secretarul comunei Raciu, 

  Consilier local Soare Radian                          jr. Zaharia Alin 
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