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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 02.02.2016, 
Având în vedere:

 Referatul contabilului Primăriei Raciu prin care se propune adoptarea bugetului local pe
anul 2016, înregistrat sub nr. 510/28.01.2016, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul
CL Raciu;

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

 Prevederile art. 5, alin. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2016,  nr. 339/2015;
 Adresele  AJFP  Dâmboviţa  nr.  153510  din  30.12.2015,  nr.  STZ306  din  22.01.2015  şi

adresa Consiliului Judeţean Dîmboviţa nr. 1300/22.01.2016. 
În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 63, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. b şi şi

art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, 

    
HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 Se aprobă bugetul local pentru anul  2016,  la venituri  în  sumă de 3.119 mii  lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 3.335 mii lei, conform anexei 1, parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2016, conform anexei nr. 2, parte componentă a
prezentei hotărâri.
Art. 3 Se aprobă finanţarea, din excedentul bugetului local pe anul 2015,  în sumă de 216 mii
lei, pentru următoarele obiective de investiţie: 

 Achiziţie echipamente şi utilaje agricole, cu suma de 119 mii lei;
 Reabilitate şi extindere Cămin Cultural Raciu, cu suma de 97 mii lei;

Art.  4 Se  aprobă  transferul  de  vărsăminte  din  secţiunea  de  funcţionare  pentru  finanţarea
secţiunii de dezvoltare a bugetului local, în sumă de 273 mii lei.
Art. 5 Se aprobă fondul de salarii şi numărul de posturi corespunzător ştatului de funcţii 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 şi instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
         Consilier local Badea Angel           Zaharia Alin
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