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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA RACOVA 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul >018 si estimat 

pe anii 2019-2021 

Consiliul local al comunei RACOVA, judetul Bac~u, 

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului cu nr. 929/19.02.2018 si a proiectului de hotărâre 

înregistrat sub nr. %.'.\? .... -~-~? .. 2018 privind necesitatea ~probai ii bugetului local de 
venituri s cheltuieli pe anul 2018; 

- Raportul compartimentului financiar contabil cu nr. 928/19.02.2018; 
- Avizul comisiei de specialitate cu nr ....... .. .... ./ ...... ..... .... .... 2018 ; 
- Sumele comunicate de C.J.Bacau , privind repartizarea sumelor pe anul 2018; 
- adresele A.J.F.P.Bacau nr.111/10.01.2018 si nr.118/16.01.2018 :,rivind repartizarea 

sumelor pe anul 2018; 
- prevederile Legiinr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modi ·carile si completarile 

ulterioare si Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/ 2018 prin ca e a fost comunicată 
structura bugetului pe anul 2018; 

ln temeiul art.36 alin. 1 si 4 lit. a), art. 63 alin. 1 lit. c), alin. 4 lit a), b) si art 115 alin. 1 lit. b) din 
Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publica locala republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

PROPUN 

Art.1.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, cc nform anexei nr.1, 
după cum urmează: 

Cap. 

04.02.01 
04.02.04 
11 .02.02 
11.02.05 
11.02.06 
37.02.50 

Denumire indicator 
VENITURI PROPRII 
Cote defalcate din imp.pe venit 
Sume alocate din imoozitul oe venit pentru echilibrarea buQetelor loca e 
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea buqetelor locale 
Sume defalcate din TVA ot drumuri 
Sume defalcate din TVA ot echilibrarea buqetelor locale 
Alte transferuri voluntare 
Venituri din imoozite si taxe locale 

Sume 
mii lei 

313 
283 
618 

37 
547 
167 
842 

TOT AL VENITURI 2807 



TOTAL CHELTUIELI 2807 
51 AUTORITATI PUBLICE 1584,81 

Cheltuieli de personal 1216,81 
Bunuri si servicii 360 
Cheltuieli de caoital I 8 

56 TRANSFERURI 

I 
110 

Transferuridinbugetele locale pt. lnstitutiide asistentasociala pt. per, oanecu 110 
handicap 

65 INVATAMANT 192 
Ch.personal o 
Bunuri si servicii I 183 
Asistenta sociala I 9 

67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I 68,31 
Bunuri si servicii I 63,21 
Cheltuieli de capital I 5,10 

68 ASISGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 594,08 
Ch.personal I 342,08 
Bunuri si servicii I 2,00 
Asistenta sociala 250,00 

70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA I 75 
Bunuri si servicii I 
Cheltuieli de caoital I 

74 PROTECTIA MEDIULUI I 130 
Bunuri si servicii I 
Cheltuieli de caoital I 

84 TRANSPORTURI I 52,80 
Bunuri si servicii I 
Cheltuieli de capital I 
Rambursari de credite I 

Art.2.Aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, contor+ anexei nr 2 care 
face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

I 

Art.3.Aprobarea utilizarii sumei de O mii lei din excedentul anilor [precedenti pentru 
investii in anul 2018 la sectiunea de dezvoltare si a sumei di~ O pe tru sectiunea de 
dezvoltare. 

Art.4.Primarul prin intermediul aparatului de specialitateva duce la îndeplinire 
prevederile prezentului proiect de hotarare. 

Nr. din 

Vizat de legalit te, 
SecretarDomnica asile Lucian 

75 
o 

130 
o 

52,80 
o 
o 



CONSILIUL LOCAL RACO 'A· JUD. BACĂU 
CUI 4455 

l"ITR-',Rr: i' 
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Ziua ... .. Luna __ q?... .. Anul~ 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

RACOVA 

COMUNA RACOVA JUDETUL BACAU 

CUI: 4455226, TEL: 0234/269501, FAX: 0234/269500 

RAPORT FUNDAMENTAT PRIVIND ADOPTARE BUGETULUI 

PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL RACOVA PENTRU ANUL 2 18 SI ESTIMAT 

PENTRU PERIOADA 2019-2021 

ln baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finant le publice 

locale, modificata si completata,Legii bugetului de stat pentru an I 2018, 

nr.2/03.01.2018, proiectul de buget a fost fundamentat,respecta d principiile si 

regulile bugetare, veniturile si cheltuielile fiind înscrise pe~ surse d provenienta, 

respective pe categorii de cheltuieli,grupate dupa natural or eco omica si 

destinatia acestora. 

La fundamentarea proiectului de buget local pe anul 2018 al comunei 

Racova, s-a avut in vedere prevederi le OUG nr.91/06.12.2017, pe tru modificarea 

si completarea Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea person lulu platit din 

fonduri publice,obiectivele fundamentale ale strategiei fiscal bugltare, care 

sintetizat se prezinta astfel : 

- Rationalizarea cheltuielilor si transparentizarea folosirii ace tora in baza 

criteriilor de oportunitate, prioritate,eficienta ; 

- Programare bugetara multianuala pentru perioada 2019-2 21; 

- Transparenta inutilizarea banului public; 

- Managementul adecvat al datoriei publice; 

- Propunerile bugetare pe anul 2018 au la baza o analiza real a conditiilor 

actuale de austeritate, a posibilitatilor reale de încasare a v niturilor, 



precum si o gestionare exigent a cheltuielilor, punandu-se accent pe 

asigurarea cheltuielilor de stricta necessitate. 

Proiectia bugetara pentru perioada 2018 a fost fundamen atacu 

respectarea perspectivelor bugetare pentru perioada 2019-202 si a a proiectiei 

fiscal bugetare pe termen mediu, care se bazeaza pe ancorarea acesteia in cateva 

repere economice : echilibru macroeconomic,responsabilitate b getara, disciplina 

financiara, continuarea conduitei echilibrate de consolidare fisca . 

Coordonanta predominant a politicii bugetare pentru anul 2018 si perioada 

2019-2021 este caracterul prudent,restricitiv si echilibrat.lntreag fundamentare a 

bugetului propriu al comunei Racova pe anul 2018 si proiectia bu etara pentru 

perioada 2019-2021 a avut in vedere prudent si echilibrul. 

Privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al co unei Racova, pe 

anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021 

Potrivit: 

- Prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice loc le, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018 

- Adresa institutiei Prefectului Judetului Bacau nr.21790/21. 1.2017, privind 

"Scrisoarea - cadru privind contextual macroeconomic, m todologia de 

elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 si a estimari or pentru anii 

2019-2021", transmisa de Ministerul Finantelor Publice 

- Adresele A.J.F.P.Bacau nr.111/10.01.2018 si nr.118/16.01. 018 privind 

repartizarea sumelor pentru anul 2018 si a estimarii 2019- 021; 

- Sumele communicate de COonsiliul Judetean Bacauj; 

- Adresa Directiei Economice si Managementul Calitatii a Co siliului Judetean 

Bacau, privind necesitatea alocarii la capitolul 56.02.07 „ T ansferuri din 

bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pent u persoanele cu 

handicap,,, a sumei de 100.588 lei; 

Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului latit din fonduri 

publice; 



Sep 

urmeaza: 

ropune bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul a nulu 

CAP.VENITURI : 2.513 MII LEI 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

MII 

NR.CRT. DENUMIRE INDICATOR COD TO 

VE 

(B\ 

I TOTAL VENITURI, din care 

1. Cote defalcate din 040201 

impozitul pe venit 

2. Sume alocate din imp.pe 04.02.04 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

3. Sume defalcate din TVA 11.02.02 

pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

4. Sume defalcate din TVA 11.02.05 

pentru drumuri 

5. Sume defalcate din TVA 11.02.06 

pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

6. Venituri proprii din 

impozite si taxe, din care : 

Impozit si taxe pe cladiri 07.02.01 

Impozit si taxa pe teren 07.02.02 

Taxa judiciara de timbre 07.02„03 

Alte impozite si taxe de 07.02.50 

proprietate 

Impozit pe mijloace de 16.02.02 

i 2018, dupa cum 

El 

-AL 

NITURI 

C INITIAL) 

2807 

313 

283 

618 

37 

547 

842 

417 

121 

8 

4 

89 



dezvoltare publica 

6. Protectia mediului 74 130 
7. Transporturi 84 52,80 

CAP.St AUTORITATI PUBLICE LOCALE: 1694,81 MII UE, din care: 

1.Cheltuieli de personal : 1 .. 216,81 mii lei, fiind acoperita cheltuiala de 

personal pentru functionarii publici, personalul contractutal si 

indemnizatiile consilierilor locali, la nivelul anului 2018. 

Deasemeni, conform prevederilor legale din Legea adru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonc utf publice, la 

nivelul lunii decembrie au fost prinsa suma de 20,90 mii lei, reprezentand 

indemnizatii de vacanta . 

La nivelul anului 2018 s-a tinut cont si de faptul ca ~r trebui angajate 

cel putin 3 persoane( inginer cadastru, jurist si referent la ~tructura de 

impozite si taxe),in conditiile modificarii organigramei si a aptului ca la 

nivelul structurii de impozite si taxe sunt ramasita de apro,,pe 1.000 mii lei 

si debitori care au fost declarati în faliment sui ar trebui re.~ctivati pentru 

recuperarea unor ramasite de 600-700 mii lei. 

2.Cheltuieli cu bunuri si serviciile : 360 mii lei, in conditiil,r> în care conform 

planului de achizitii la nivelul anului 2018 ar fi necesar lA 00 mii lei. 

Din care: 

20.01.01 furnituri de birou : 13 mii lei ; 

20.01.02 materiale pentru curatenie : 0,80 mii lei ; 

20.01.08 posta,telecomunicatii,internet : 20 mii lei; 

20.0.09 materiale si prestari servicii cu character functional : 77 mii lei; 

20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare : 127,20 

mii lei; 

20.05.30 bunuri de natura obiectelor de inventar : 10 mii ei ; 

20.06.01 deplasari : 2 mii lei ; 

20.12 consultanta si expertiza : 29,80 mii lei ; 

20.13 pregatire profesionala : 0.20 mii lei ; 



20.30.30 alte cheltuieli ccu bunuri si servicii : 80 mii lei .; 

CAP.56 TRANSFERURI: 110 MII LEI, din care: 

1.art.57 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile e asistenta 

sociala pentru persoanele cu handicap: 110 mii lei 

CAP.65 INVATAMANT: 192 MII LEI, din can? 123 mii au fost 

repartizati prin A.J.F.P. Bacau . Diferenta de 60 mii lei a fost re artizata la 

nivelul trim. I, pentru cheltuieli de functionare ( furniture birou materiale de 

curatenie, transport copii si cadre didactice, materiale c:u chara ter functional . 

Din suma de 123 mii lei, 9 mii lei sunt alocati pentru tichete de radinita. 

La nivelul anului 2018, conducerea unitatii a solicitat fonduri e timate la 500-

600 mii lei. 

CAP.67 CULTURA: 68,31 MII LEI, din care: 

!.Cheltuieli de personal : 63,21 mii , reprezentand 

personal -bibliotecara si indemnizatie de vacant la nive,lul anul i 2018 . 

2.Cheltuieli cu bunuri si servicii : 5,10 mii, din care achizitii lemne în 

suma de 4.9 mii lei si materiale de curatenie si furniture de biro in suma de 0.20 

mii lei. 

CAP.68 ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA: 594,08 li LEI, din care: 

!.Cheltuieli de personal : 342,08 MII lei, din care : 

- personal UNICEF : 96,08 mii lei 

- asistenti social : 246 mii ( conform incadrarilor ex stente) -

trimestrul IV subfinantat ; 

2.Cheltuieli cu bunuri si servicii : 2 mii lei 

3. Ajutoare sociale in numerar 250 mii lei, din care 



transport 

Taxe si tarife pt eliberarea 16.02.03 2 
de licente 00.11 6 
Alte impozite si taxe 00.13 62 
Venituri din proprietate 

Vanzari de bunuri si servicii 00.14 13 s 
(taxe din act.cadastrale, 

taxe extrajud. d e 

timbre,venituri din amenzi 

7. Alte transferuri voluntare 37.02. 16'' 

Veniturile din taxe si impozite sunt stabilite la nivelul incas.~rilor realizate în 

anul 2017, cf "Scrisorii-cadru" Transmisa de Ministerul Finantelc r Publice. 

CAP.CHELTUIELI : 2.513 MII LEI, din care 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

IV li LEI 

NR.CRT. DENUMIRE INDICATOR COD TOTtl 

CHEL TUIELI 

(BVC 

lNITI, \L) 

I TOTAL CHELTUIELI, din 2807 

care 

1. Autoritati publice 51 

694,81 
2. lnvatamant 65 192 

3. Cultura 67 68,31 

4 Asigurari si asistenta 68 594,08 

sociala 

5. Locuinte, servicii si 70 75 



- indemnizatii persoane cu handicap : 230 mii lei, t imestrul IV 

subfinantat; 

- ajutoare pentru incalzire : 20 mii lei, din care 10 rr ii lei fonduri 
buget loca I • 

CAP.70 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICn~: 75 MII LEI, 

alocati pentru bunuri si servicii- EON 

CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI : 130 MII LEI, pentru servicii de 

salubritate (135 mii estimare in planul de achizitii) 

CAP.84 TRANSPORTURI: 52,80 MII LEI, pentru bum ri si servicii 

( toaletare copaci, închiriere autogreder,etc ) 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

NR.CRT. DENUMIRE INDICATOR 

CHELTUIELI DE CAPITAL 

CAP.51.01.03 

COD 

70 

IV li LEI 

TOTJlL 

CHELTUIELI 

(BVC 

INITl,..,L) 

8 

ln lista de investitii, a fost prinsa plata aferE!nta ach zitiei unui server 

in luna decembrie 2017. 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 

EC.PAHONCEA G.CARMEN 



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

RACOVA 

COMUNA RACOVA JUDETUL BACAU 

CUI: 4455226, TEL: 0234/269501, FAX: 0234/269500 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei acova, pe anul 

2018 si estimari pe anii 2019-2021 

Avand în vedere : 

- Adresa institutiei Prefectului Judetului Bacau nr.21790/21.tl.2017, privind 

"Scrisoarea - cadru privind contextual macroeconomic, m todologia de 

elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 si a estimari or pentru anii 

2019-2021", transmisa de Ministerul Finantelor Publice 

- Adresele A.J.F.P.Bacau nr.111/10.01.2018 si nr.118/16.01. 018 privind 

repartizarea sumelor pentru anul 2018 si a estimarii 2019- 021; 

- Sumele communicate de COonsiliul Judetean Bacaua; 

- Adresa Directiei Economice si Managementul Calitatii a Co siliului Judetean 

Bacau, privind necesitatea alocarii la capitolul 56.02.07 „ T ansferuri din 

bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pent u persoanele cu 

handicap,,, a sumei de 100.588 lei; 

- Legea bugetului pe anul 2018 nr.2/2018,anexa nr.8, prin c re au fost 

stabilita structura bugetului pe anul 2018, pentru comuna · acova 

Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului latit din fonduri 

publice; 



Se propune bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul anul i 2018, dupa cum 

urmeaza: 

CAP.VENITURI: 2.513 MII LEI 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

MII „El 

NR.CRT. DENUMIRE INDICATOR COD TO TAL 

VE \JITURI 

(B\ C INITIAL) 

I TOTAL VENITURI, din care 2807 
1. Cote defalcate din 040201 313 

impozitul pe venit 

2. Sume alocate din imp.pe 04.02.04 283 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

3. Sume defalcate din TVA 11.02.02 618 
pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

4. Sume defalcate din TVA 11.02.05 37 
pentru drumuri 

5. Sume defalcate din TVA 11.02.06 547 
pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

6. Venituri proprii din 

impozite si taxe, din care : 842 
Impozit si taxe pe cladiri 07.02.01 417 

Impozit si taxa pe teren 07.02.02 121 



Taxa judiciara de timbre 07.02.03 8 
Alte impozite si taxe de 07.02.50 4 

proprietate 

Impozit pe mijloace de 16.02.02 89 
transport 

Taxe si tarife pt eliberarea 16.02.03 2 
de licente 00.11 6 

Alte impozite si taxe 00.13 62 

Venituri din proprietate 

Vanzari de bunuri si servicii 00.14 13. 

(taxe din act.cadastrale, 

taxe extrajud. d e 

timbre,venituri din amenzi 

7. Alte transferuri voluntare 37.02 16:' 

Veniturile din taxe si impozite sunt stabilite la nivelul incas rilor realizate in 

anul 2017, cf "Scrisorii-cadru" Transmisa de Ministerul Finantel r Publice. 

CAP .CHELTUIELI: 2.513 MII LEI, din care 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

r,J li LEI 

NR.CRT. DENUMIRE INDICATOR COD TOTt L 

CHElf UIELI 

(BVCI 

INITlf.L) 

I TOTAL CHELTUIELI, din 2807 

care 
I 

1. Autoritati publice 51 

J694,81 
2. lnvatamant 65 192 



3. Cultura 67 68,31 
4 Asigurari si asistenta 68 594,08 

sociala I 
s. Locuinte, servicii si 70 75 

dezvoltare publica 

6. Protectia mediului 74 130 

7. Transporturi 84 52,80 

CAP.St AUTORITATI PUBLICE LOCALE: 1694,81 MII UE, din care: 

1.Cheltuieli de personal : 1 .. 216,81 mii lei, fiind acoperita cheltuiala de 

personal pentru functionarii publici, personalul contractual si 

indemnizatiile consilierilor locali, la nivelul anului 2018. 

Deasemeni, conform prevederilor legale din Legea • adru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonc uti publice, la 

nivelul lunii decembrie au fost prinsa suma de 20,90 mii le, reprezentand 

indemnizatii de vacanta . 

La nivelul anului 2018 s-a tinut cont si de faptul ca ~r trebui angajate 

cel putin 3 persoane( inginer cadastru, jurist si referent la s ructura de 

impozite si taxe), in conditiile modificarii organigramei si a ~aptului ca la 

nivelul structurii de impozite si taxe sunt ramasita de apro, pe 1.000 mii lei 

si debitori care au fost declarati in faliment sui ar t rebui re ctivati pentru 

recuperarea unor ramasite de 600-700 mii lei. 

2.Cheltuieli cu bunuri si serviciile : 360 mii lei, in conditiil in care conform 

planului de achizitii la nivelul anului 2018 ar fi necesar 1.4 O mii lei. 

Din care: 

20.01.01 furnituri de birou : 13 mii lei ; 

20.01.02 materiale pentru curatenie : 0,80 mii lei ; 

20.01.08 posta,telecomunicatii,internet : 20 mii lei; 

20.0.09 materiale si prestari servicii cu character function I : 77 mii lei; 

20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functi nare : 127,20 

mii lei; 



20.05.30 bunuri de natura obiectelor de inventar : 10 mii lei ; 

20.06.01 deplasari : 2 mii lei ; 

20.12 consultanta si expertiza : 29,80 mii lei; 

20.13 pregatire profesionala : 0.20 mii lei; 

20.30.30 alte cheltuieli ccu bunuri si servicii : 80 mii lei .; 

CAP .56 TRANSFERURI : 110 MII LEI, din care : 

1.art.57 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta 

sociala pentru persoanele cu handicap: 110 mii lei 

CAP.65 INVATAMANT: 192 MII LEI, din care 123 mii au fost 

repartizati prin A.J.F.P. Bacau. Oiferenta de 60 mii lei a fost repartizata la 

nivelul trim. I, pentru cheltuieli de functionare ( furniture birou, materiale de 

curatenie, transport copii si cadre didactice, materiale cu character functional . 

Din suma de 123 mii lei, 9 mii lei sunt alocati pentru tichete de gradinita. 

La nivelul anului 2018, conducerea unitatii a solicitat fonduri estimate la 500-

600 mii lei. 

CAP.67 CULTURA: 68,31 MII LEI, din care: 

1.Cheltuieli de personal : 63,21 mii , reprezentand cheltuieli de 

personal -bibliotecara si indemnizatie de vacant la nivelul anului 2018 • 

2.Cheltuieli cu bunuri si servicii : 5,10 mii, din care .ichizitii lemne in 

suma de 4.9 mii lei si materiale de curatenie si furniture de birou in suma de 0.20 

mii lei. 

CAP.68 ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA: 594,08 MII LEI, din care: 

1.Cheltuieli de personal : 342,08 MII lei, din care : 

- personal UNICEF : 96,08 mii lei 



- asistenti social : 246 mii ( conform incadrarilor e>ăstente ) -

trimestrul IV subfinantat ; 

2.Cheltuieli cu bunuri si servicii : 2 mii lei 

3. Ajutoare sociale in numerar 250 mii lei, din care 

- indemnizatii persoane cu handicap : 230 mii lei, t imestrul IV 

subfinantat; 

- ajutoare pentru incalzire : 20 mii lei, din care 10 rr ii lei fonduri 

buget local . 

CAP.70 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICJ, : 75 MII LEI, 

alocati pentru bunuri si servicii- EON 

CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI: 130 MII LEI, pentru servicii de 

salubritate (135 mii estimare in planul de achizitii) 

CAP.84 TRANSPORTURI : 52,80 MII LEI, pentru bum ri si servicii 

( toaletare copaci, inchiriere autogreder,etc ) 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

IV li LEI 

NR.CRT. DENUMIRE INDICATOR COD TOTt L 

CHEL TUIELI 

(BVC 

INITl,f'.L) 

I CHELTUIELI DE CAPITAL I 
CAP .51.01.03 70 8 



ln lista de investitii, a fost prinsa plata aferenta ac~izitiei unui server 
in luna decembrie 2017. 

Fata de cele aratate mai sus se solicita aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al UAT Comuna Racova pe anul 2018 si estimarile pe anii 

2019-2021 

lntocmit, 



UNITATEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA 

RACOVA 

COMUNA RACOV A JUDETUL BACA U 

CUI: 4455226, TEL: 0234/269501, FAX: 0234/269500 

NR. 931/IB o2 2olf 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare si Legii bugetului de stat pe anul 
2018, nr.2/2018 , a Legii nr.215/2001 privind admistratia 
publica locala si totodata au fost estimate incasarile din 
veniturile proprii este necesara aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli in conformitate cu raportul fundamentat 
privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Local 
Racova pentru anul 2018 si estimarile pentru perioada 
2019-2021, înregistrat sub nr. ~Jt I 19.02.2018. 

Compartimentul contabilitate 
Ec.Pahoncea G.Carmen 




