
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, 30.08.2011, 
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 și art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale; 
- Prevederile adresei nr. 10629/16.08.2011 a Consiliului Județean Dâmbovița; 
- Referatul contabilului Primăriei Raciu nr. 3407/24.08.2011 și avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Raciu;  
În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 6 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.  
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2011, trimestrul III, secțiunea de 
funcționare, la partea de venituri, capitolul 43.02.08 ”Subvenții primite de la bugetele 
consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate”, prin 
suplimentare cu suma de 50 mii lei. 
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2011, trimestrul III, secțiunea de 
funcționare, la partea de cheltuieli, astfel: 
 cap. 51.02 ”Administrație publică”, titlul 20 ”Bunuri și servicii” (20.01.03), prin 
suplimentare cu suma de 15 mii lei; 
 cap. 65.02 ”Învățământ”, titlul 20 ”Bunuri și servicii” (20.01.03), prin suplimentare 
cu suma de 25 mii lei; 
 cap. 70.02 ”Servicii și dezvoltare”, subcap. 70.02.06 ”Iluminat public și electrificări 
rurale”, titlul 20 ”Bunuri și servicii” (20.01.03), prin suplimentare cu suma de 10 mii lei. 
Art. 3 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 de ședință,        Secretar, 

      Consilier local Marinescu Sorin                                     jr. Zaharia Alin 
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