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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.05.2019, 
Având în vedere:

- Referatul  contabilului Primăriei  Raciu prin care se propune rectificarea bugetului  local pe anul
2019, înregistrat sub nr. 3318 /23.05.2019, expunerea de motive a iniţiatorului şi avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;

 HCL Raciu nr. 18/11.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019;

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

 Decizia AJFP Dâmboviţa nr. 9/17.04.2019;
 Contractele  de finanţare nr.  6750/17.11.2017 şi  nr.  2229/05.04.2019, încheiate  între  MDRAP şi

UAT comuna Raciu,  privind  finanţarea prin  PNDL 2 a  unor  obiective  de investiţie  de pe raza
comunei Raciu;

 Legea Bugetului de Stat, nr. 50/2019;   
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  2019,  prin  suplimentarea  de  venituri  şi  cheltuieli,
conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2 
Se aprobă modificarea Listei  de investiţii  a comunei Raciu, conform anexei nr. 2, parte componentă a
prezentei hotărâri.
Art. 3 
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 comună,
             Consilier local Vlăsceanu Niculae     jr. Zaharia Alin
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