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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 20.12.2016,
Având în vedere:

 Raportul  contabilului  Primăriei  Raciu  prin  care  se  propune  rectificarea  bugetului
local  pe  anul  2016,  înregistrat  sub  nr.  7604/15.12.2016,  şi  avizul  comisiei  de
specialitate din cadrul CL Raciu;

 HCL Raciu  nr.  6/02.02.2016 privind  aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Raciu
pentru anul 2016;

 Prevederile art. 5, art. 19, alin. 2, şi  art. 20, alin. 1, lit.  c din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Adresele nr. 27472/07.12.2016 şi 28134/14.12.2016 din partea Consiliului Judeţean
Dîmboviţa;

 Actul adiţional nr. 2 la contractul de pentru finanţarea în cadrul Programului naţional
de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de UAT
pentru sectoare cadastrale, înregistrat sub nr. 6655/5008 din 22.08.2016;

 Adresela nr. 695/29.11.2016 din partea AJFP Dîmboviţa;
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  art.  115,  alin.  1,  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administrația  publica  locala,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

    
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform anexei nr. 1, parte
componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2  Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2016, conform anexei nr. 2,
parte componentă a prezentei hotărâri.  
Art. 3 Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se aprobă Dispoziţia
Primarului comunei Raciu nr. 235/25.12.2016.
Art.  4 Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  hotărârii  se  obligă  contabilul  Primăriei  Raciu  iar
secretarul comunei va asigura comunicarea acesteia persoanelor și instituțiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
            Consilier local Năstase Dumitru         Zaharia Alin
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