
RO M A N I A
JUDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
coNsrLluL LocAL

HOTARARE
Privind aprobarea rectificirii Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Valea

Stanciului , judelului Dolj pe anul 2O2O Ia data de 28.05.2O2O

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Av6nd in vedere:
-Rapoftul de specialitate nr.32t612020 intocmit de c5tre Compartimentului Contabilitate, Primiria
Valea Stanciului , judelul Dolj 9i aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judelul Dolj.
-Referatul de aprobare nr.33131t3.05.2020 intocmit de c5tre primarul comunei Valea Stanciului,
judetul Dolj,
-Prevederile Legii nr.fl2020 privind Bugetul de Stat pe anul 2020.
-Prevederile art.19 alin.(2) si art,49 alin.(4) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modific5rile si complet5rile ulterioare;
tn temeiul a*..iZg alin,1 , alin.4lit.a) 9i art.196 alin.1 lit.a) din O,U.G. nr.57120t9 privind Codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptS prezenta nOrAnARf

Att.l.Se aprob5 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judelul
Dolj pe anul 2020 la data de 28.05,2020, dup5 cum urmeaz5 :

Se retrag sume de la capitolele- 040204 cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea
bugetelor locale=-40 mii lei
-04020L cote defalcate din imp. Pe venit 650lo =-1 mie lei

Se acorda sume defalcate din tva pt,echilibrarea Bugetelor locale 110206=+61 mii lei
Prin urmare avem un plus la Bugetul Local la sectiunea venituri =*20 mii lei, suma ce se
repaftizeaza la sectiunea cheltuieli astfel:

La capitolul 510103-203030 -alte cheltuieli cu bunuri si servicii =*20 mii lei
Deasemenea avand in vedere extrasele de cont din data de 30,04.2020, este necesar sa se

introduca sumele incasate suplimentar la taxa de salubritate intrucat avem plati retante la ADI DE
GESTIONAREA DESEURILOR.
Prin urmare se prevede suplimentar suma de 17 mii lei la venituri capitolul bugetar:360600 taxe
speciale =*L7 mii lei
Suma ce se repaftizeaza pe cheltuieli la capitolul 510103 tiltlul 200104 -apa,canal si
salubritate =*t7 mii lei

Att.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judelul Dolj 9i Compartimentul Contabilitate din cadrul
Prim5riei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri,



Aft.3.Prezenta hot6r6re va fi comunicat5 Primarului
Prefectului-Judetul Dolj.
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