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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL RACU 
 

                     HOTĂRÂREA nr.  13 /  2016 
             privind  aprobarea rectificării bugetului local al comunei Racu 

 
Consiliul local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25 februarie 2016, convocată prin dispoziţia primarului nr.    
38/ 2016. 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Racu; 
- Expunerea de motive al primarului și proiectul de hotărâre inițiat de 

acesta; 
- Raportul de avizare  favorabil al comisiei economico-financiară din 

cadrul Consiliului Local Racu; 
- Raportul ordonatorului terțiar de credite nr. 119/2016; 
- Dispoziția nr.6 al Directorului AJFP Harghita din 2016; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 06/2016 pentru aprobarea bugetului local 

al comunei pentru anul 2016. 
 

În conformitate cu prevederile art.5 alin (2), art.19 , art.36, art.41, art.45 
și art.49  din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.36 alin (1) şi alin (2) lit „b” şi art. 45 alin (2) lit 
„a”,  lit.b) a alin.(1) al art.115 al Legii nr. 215 din 2001 privind  administraţia 
publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
      Art. 1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 astfel: 
 
La partea de venituri        6 mii  lei 
 
11.02.02 Sume defalcate din TVA      6 mii lei  
din care: 
pentru stimulentul educațional,  
sub formă de tichete sociale pentru grădiniția    6 mii lei 
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La partea de cheltuieli       i 

Capitol/articol Denumire capitol Suma în mii 
lei 

65.02 Învățământ 6 

65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului 

6 

57.02.03 Tichete de creșă și 
tichete sociale pentru 
grădiniță 

6 

 
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează 
primarul comunei şi referentul cu atribuţii contabile. 
 

     Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul 
Harghita,  referentului cu atribuţii contabile și populației prin afișare la sediul 
Primăriei Racu. 
 

 

 

Președintele de ședință,                        Contrasemnat Secretar, 

   Csutak Gáspár                      Máthé Melinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.13 

Adoptată în ședința din data de 25 februarie 2016 

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 


