
RO M A N I A
J UDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea rectificirii Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comuneiValea

stanciului , judelului Dolj pe anu! zo2L ra data de 2g.09.202]-

Consiliu! Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avind in vedere:

,a -Igf.tatul de aprobarg nr.626412021 intocmit de cdtre primarul comunei Valea Stanciului, judelul
'Dolj.
-Rapoftul de specialitate nr.62LG|Z\2L intocmit de c5tre
Valea Stanciului , judelul Dolj ;

Compartimentului Contabilitate, PrimEria

-Prevederile art.19 alin,(2) 9i art.49 alin.(4) din Legea nr,27312006 privind finanlele publice locale,
cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare;
-Prevederile Legii nr.L5l202t privind Bugetul de stat pe anul 2o2L;
-Prevederile art.133 alin.2 lit. b) 9i aft.134 alin.1 lit.b) si alin.4 din OUG nr.57/20t9 privind Codul
Administrativ , cu modificirile 9i complet5rile ulterioare;
In temeiul art.t29 alin.(1), alin.(4) lit,a) 9i art.196 alin.(l) lit.a) din OUGnr.57/2019 privind Codul
Administrativ , cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptS prezenta norAnARe

Att.l.Se aprobH rectificarea Bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judelul
Dolj pe anul 2021 la data de 28.09.2021 , dup5 cum urmeaz5 :

Consiliul Local Valea Stanciului a primit suma de 175 mii lei conform adreselor
nT.CRRTRZ/16980/16.09,202L si a adresei nT.CRRTM/15940/31.08.202L primite de la Miniterul
Finantelor-DcRFP Craiova dupa cum urmeaza:

VENITURI:
La capitolul:

1. LL,02.02'sume defalcate din WA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate = *LZ
mii lei

2. 11.02.06 -sume defalcate din TVA pentru echilibrare=*22 mii lei
3. 04.02.01-cote defalcate din impozitul pe venit(63o/o)=a74 mii lei
4. 04.02.04-cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare(L4o/o)=g/ mii lei



Deasemenea in urma verificarii contului de executie a fost incasat in plus suma de 9 mii
lei la capitolul424100 subventii de la Ministerul Sanatatii

Sume ce se distribuie astfel:
CHELTUIELI:

La capitolul:
1' 510103-20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii=+63 mii lei
2. 650401-10.01.15 -naveta personal didactic=30 mii lei
3. 550401-20.01.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional=+L2 mii lei
4. 700600-20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii=+70 mii lei
5. 665050-10,01.0l-salarii de baza =+9 mii lei

Aft.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj 9i Compartimentul Contabilitate din cadrul
Prim5riei Valea Stanciului , judelul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.

AAft.3.Prezenta hot6rdre va fi comunicat5 Primarului'comunei Valea itanciului si Institutiei
Prefectului-Judelul Dolj.
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NR.18
Adoptati in gedin!5 extraordinard cu un num6r de voturi

^, din totalul de 15 consilieri in functie
10 pentru


