
RO
]UD

COMUNA VATEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

norAnAnr
Privind acoperirea definitivi a deficitului Bugetului Local pentru anul 2019 gi

repartizarea excedentului

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Av6nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.L0702120t9 intocmit de citre Compartimentului Contabilitate,
Prim5ria Valea Stanciului , judetul Dolj 9i aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judetul
Dolj
-Prevederile Legii nr.50/2019 privind Bugetul de Stat pe anul 2019.
-Prevederile art.58 alin,(1) lit.c) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu
modlficirile 9i complet5rile ulterioare;
-Prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificirile si complet6rile ulterioare;
-Prevederile OMFP nr.3799/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind
incheierea exerciliului bugetar al anului 2019 , aprobate prin OMFP nr.375U2019.
In temeiul art.129 alin.(4) lit.a) 9i aft.196 alin,(1) lit.a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptd prezenta HOTARARE

Art.1.Se aprobi acoperirea definitiv5 a deficitului Bugetului Local din excedentul anilor precedenti
la sursa A Sectiunea Dezvoltare in sum5 de 442.732,80 lei.
Aft.2.Se aprobi acoperirea definitivi a deficitului Bugetului Local din excedentul anilor precedenti
la sursa E Secliunea Functlonare in sumE de 61.403,96 Iei.
Art.3.Suma de 287473,76 lei ,reprezentAnd excedentul anului 2019 din sursa A , se foloseste in
anul 2020 la investilii Secliunea de dezvoltare.
Att,4.Suma de 17827,74 lei , reprezent6nd excedentul anului 2019 din sursa E, se folosegte in
anul 2020 la Secliunea de Functionare, sursa E.

Art.5.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj si Compatimentul Contabilitate din cadrul
Primiriei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
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Aft'6.Prezenta hotdr6re va fi comunicat5 Primarului comunei Valea Stanciului, Compartimentului
Contabilitate sl Instltu!iei Prefectului-ludelul Dolj,

PRE9EDINTE DE gEDINTA CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERALTUDOR SIMION

4E- ION CONSTANTIN

VALEA STANCIULUI 9 IANUARIE
NR. 1
Adoptati in gedinti extraordinari cu un numdr de

impotrivi din totalul de 15 membrii in functie.
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