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Ro M A N I A
JUDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

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

stanciului , judetului Dolj pe anul 2020la data de 20.09.2020

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul DoU;
Avdnd in vedere:
-Rapoftul de specialitate nr.564612020 intocmit de c5tre Compartimentului Contabilitate, Prim5ria
V_alga Stanciului , judelul Dolj 9i aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judelul Dolj.
-Referatul de aprobare nr.567412020 intocmit de c5tre primarul comunei Valei Stanciului, judelul
Dolj.
-Prevederile Legii nr.512020 privind Bugetul de stat pe anul zozo.
-Prevederile aft.19 alin.(2) 9i art.49 alin.(4) din Legea nr,273/2006 privind finantele publice locale,
cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
In temeiul art.129 alin.1 , alin.4 lit.a) 9i art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr,57120L9 privind Codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopt5 prezenta norARARr

Alt.l.Se aprobd rectificarea Bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Vatea Stanciului , jude[ul
Dolj pe anul 2020 la data de 20.08,2020, dup5 cum urmeaz5 :

Se inregistreaza venituri la urmatorul capitol bugetar:
-420265'Finantarea programului National de Dezvofare Locala=+44 mii lei

suma ce se distribuie la investitii pe urmatoarele proiecte:
-510103-710130 -,,Reabilitare si modernizare,Scoala cu clasele I-IV Sat,Grecesti, Comuna

Valea Stanciului, judetul Dolj=136 mii lei
-680206'7L0L3A',, Realizare, extindere, reabilitare, modernizare, dotare centru medical de

permanenta in comuna valea stanciului, judetul doli,,-+g mii lei

Alt.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judelul Dolj gi Compartimentul Contabilitate din cadrul r
Primdriei Valea Stanciului , judelul Dolj , vor auce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.



Art 3.Prezenta hotdr6re va fi comunicatd primarului comunei Valea
Prefectului-Judelul Dolj.
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Adoptati in gedinlE ordinari cu un numir de g vo[uri pentru

totalul de 15 consilieri in functie.
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