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RO M A N I A
J UDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind Rectificarea Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Valea Stanciului,

judelului Dolj pe anul 2022
:

i

i

$Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
!Avdnd in vedere:
i-Raportui de specialitate nr.364512022 Tntocmit de c5tre Compartimentului Contabilitate, Prim5ria

[Valea Stanciului , judelul DoU ;
l4revederile art,19 alin,(2) 9i art.49 alin.(4) din Legea nr,273/2006 privind finanlele publice locale,

icrr modificHrile 9i complet5rile ulterioare;

i+revederile Legii nr.3t7/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2022;
i+revederile art.133 alin.2 lit. b) 9i art.134 alin,1 lit.b) 9i alin.4 din OUG nr.57120L9 privind Codul
iAdministrativ, cu modificdrile 9i'completdrile ulterioare;
iintemeiulart.L2g alin.(l), alin.(4) lit.a) 9i art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.572019 privind Codul
lAdministrativ, cu modific5rile 9i completirile ulterioare;

I

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptd prezenta HOTARARE

l.Se aprobH Rectificarea Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judelul
pe anul 2022 , dupH cum urmeazb :

Prevederile Legii nr.3171202L privind Bugetul de Stat pentru anul2022:

I. Consiliul local Valea Stanciului a primit sume de la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Administratiei, conform extrasului de cont T22954220396 : suma de 970 mii
lei, conform contract L2485 din 27.08.2015 la Proiectul ,,Alimentare cu apa in sistem
centralizat in comuna Valea Stanciului, jud. Dolj,

Prin urmare suma se repartizeaza in sectiunea Dezvoltare dupa cum urmeaza:

-mii lei-
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE =970

VENITURI:



426500= +gt0

CHELTUIELI:
700501 -Alimentare cu apa in sistem centralizat in comuna valea stanciului, jud.

=*97O

2'Primarul comunei Valea.Stanciului , judeful Dolj gi compartimentul contabilitate din cadrul

f[?:y:l?: T1l:iXlT ,.1:d:lulD,9ri r 
;i,."d,!i h iil;ii;ire prevederire prezentei hot5r6ri.Prezenta hotdrare va ri' comunicats-piim;ilil";;;ff';il;=ffffij:;i '.rY"fi1f,,rt,.,

tului-Judelul Dolj.

PRE9EDINTE DE $EDINT,
Mrgcu 9TEFAN r'>lh

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL

VALEA STANCIULUI 03 MAI 2022
NR,15
Adoptatd in gedinld extraordinarH de indat5pentru , din totalul de 15 consilieri in functie

cu un numdr de voturi
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