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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Raciu,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 14.02.2020,
Avînd în vedere: 
-  Referatul  de aprobare  al  iniţiatorului  proiectului  de hotărâre  dl.  Grădinaru  Vasile,  primarul  comunei
Raciu, înregistrat sub nr. 740/07.02.2020;
-  Raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  Contabilitate  şi  Buget  Local  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 739/07.02.2020, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Raciu;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat; 
- prevederile art. 14, alin. 2-3, art. 20, alin.1, lit.a şi art. 23, alin. 2, lit.a din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmboviţa nr. 2/29.01.2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmboviţa nr. 3/29.01.2020
- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmboviţa nr. 1 din 15.01.2020 privind repartizarea
de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2020 şi estimări 2021 – 2023;
- Comunicarea nr. 3230/15.01.2020 privind repartizările pe anul 2020 a sumelor estimate din impozitul pe
venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020. 

Ținând  cont  de  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența  decizionalã  în  administrația
publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a”, art. 139, alin. (3), lit. a și art. 196, alin. (1), lit.
„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local pentru anul 2020, la venituri în sumă de 4.653 mii lei și la cheltuieli în sumă
de 4.886 mii lei, conform anexei 1, parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Se aprobă Lista de investiții  pe anul 2020, conform anexei nr.  2, parte componentă a prezentei
hotărâri.
Art. 3 Se aprobă finanțarea, din excedentul bugetului local pe anul 2019,  în sumă de 233 mii lei, pentru
obiectivul  de  investiție:  „Realizare  şi  dotare  dispensar  medical,  sat  Raciu,  comuna  Raciu,  judeţul
Dâmboviţa”.
Art.  4  Se  aprobă  transferul  de  vărsăminte  din  secţiunea  de  funcţionare  pentru  finanţarea  secţiunii  de
dezvoltare a bugetului local, în sumă de 1.221 mii lei.
Art. 5 Se aprobă fondul de salarii şi numărul de posturi corespunzător Statului de funcții 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 și instituțiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Secretar General,
             Consilier local Preda Cristian          jr. Zaharia Alin
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