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Ro M A n r A
JUDETUL DOLJ

COMUNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

norAnAne
Privind aprobarea rectificirii Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei valea

Stanciului , judelului Dolj pe anul 2018 la data de 22.05.2018

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Av6nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.3826/2018 intocmit de cdtre Compartimentului Contabilitate, Prim5ria
Valea Stanciului , judetul Dolj ;
-Prevederile Legii nr.2/2018 privind Bugetul de Stat pe anul 2018.
-Prevederile aft.19 alin.(2) si art.49 alin.(4) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,
cu modificirile si completErile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) si art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind
Administratia Publici LocalS , republicatd , cu modificirile si completSrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HOTARARE

Art.1.Se aprob5 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2018 la data de 22.05.2018, dupd cum urmeaz5 :

Avand in vedere executia conturilor de venituri si cheltuieli la data de 14.05.2018, am constatat ca
la nivelul bugetului s-au incasat 190 mii lei Ct.OG22l2002 art.1, alin.2 pNDL.
Se inregistreaza venituri la urmatorul capitol bugetar:
-420265-Finantarea programului National de Dezvoltare Locala=+205 mii lei

Suma ce se distribuie la investitii pe urmatoarele proiecte:
-510103-710130 -,,Reabiltare si modernizare Scoala nr.2 sat Valea Stanciului, Comuna Valea

Stanciului, jud, Dolj,,-servicii de proiectare suma de 14 mii lei
-510103-710130-,, Reabilita re si modernizare Scoala cu clasele I-IV Grecesti, sat Horezu

Poenari, comuna Valea Stanciului, jud. Dolj,,-servicii de proiectare suma de 28 mii lei
-510103-710130-,,Gradinita cu program normal cu doua Sali de grupa sat ValeaStanciului,

com Valea Stanciului, jud. Dolj,,-servicii de proiectare suma de 15 mii lei
-740600-710L30-,,Infiintare Retea de Canalizare si Statie de Epurare in Comuna Valea

Stanciului judetul Dolj,,-servicii de proiectare suma de 148 mii lei.
Deasemenea se impune trecere de la titlu 57 la titlul 10 in cadrul capitolului 68.05.02 astfel:
68.05.02 -57 .02.0I -ajutoare sociale in numerar=-22 mii lei

68.05.02.-10.01.0l-salarii de baza asistenti personali=+20 mii lei
68.05.02-10.03.07-Contributia asiguratorie de munca=+ 2 mii lei



Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj si Compartimentul Contabilitate din cadrul

Primbriei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.3.Prezenta hotb16re va fi comunicati Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
Prefectu lui-J udetu I Dolj.
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