
RO M A N I A
JUDETUL DOLJ

COM U NA VALEASTANCIUTUI
CONSILIUL LOCAL

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

Stanciului , judelului Dolj pe anul 2019 la data de 19.09.2019

Consiliul Local Valea Stanciului , judetul Dolj;
Av6nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.7497 120L9 intocmit de c5tre Compartimentului Contabilitate, Primdria
Valea Stanciului , judelul Dolj si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judetul Dolj
-Prevederile Legii nr.50/2019 privind Bugetul de Stat pe anul 2019.
-Prevederile art.19 alin.(2) si art.49 alln.(4) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificirile gi completirile ulterioare;
In temeiul art.129 alin.1 , alin.4 lit.a) 9i art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ

coNsILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HoTARARE

Art.1.Se aprob5 recUficarea Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judelul
Dolj pe anul 2019 la data de 19.09.2019, dupi cum urmeazi :

Se retrag sumele de la urmatoarele capitole:
-Ptr.capitolul 51.02 Autoritati publice din care:
-la tittlu 20.13-cursuri de perfectionare= -17 mii lei
-Ptr.Capitolul 54.02 fond de rezerva:
-fond de rezerYr -10 mii lei
-Ptr.Capitolul 6l.02 Ordine publica si siguranta nationala din care:
-la titlul 20.01.30-alte bunuri si servicii = -90 mii lei
-Ptr.Capitolul 67 .02 camine culturale
-la titlul 20.05.30 :alte obiecte de inventar: -10 mii lei
Se retrag sume din excedent de la urmatoarele obiective de investitii:
Ptr.capitolul 5 1.02.7 I
-Reabilitare si modemizare Scoala cu clasele I-[V Sat. Grecesti,Comuna Valea
Stanciului, Jud. Dolj: -40 mii lei
-Reabilitare si modemizare Gradinita cu program normal cu doua sali de grupa,Com.
Valea Stanciului,Jud. Dolj: - 50 mii lei
-Proiect extindere,modemizare si dotare Gradinita Sat.Tuguresti,Com.Valea
Stanciului: -50 mii lei
-Construire si dotare sediu Primariei Valea Stanciului= -29 mii lei
Ptr.capitolul 68.02.7 |



-Reabilitare,modemizare,extindere,dotare,centru medical de permanenta in Comuna
Valea Stanciului,Jud. Dolj: - 50 mii lei
Ptr.capitolul 7 4.02.7 |
-Proiect canalizare Comuna Valea Stanciului,Jud.Dolj= - 50 mii lei
Sume ce se distribuie astfel:
Ptr.capitolul 84.02.7 |
-Asfaltare strazi rurale in Comuna Valea Stanciului Jud. Dolj: +3rU rn" ,"'
Prin urmare se retrage de la sectiunea de functionare suma de 127 mii lei si se

distribuie pe dezvoltare deasemenea se redistribuie la sectiunea de dezvoltare
excedentul anului 201 8 in suma de 269 mii lei retrasa de la obiectivele evidentiate mai
sus,ambele sume fiind distribuite pe proiectul "Asfaltare strazi rurale in Comuna Valea
Stanciului Jud. Dolj".
Deasemenea la sursa E a bugetului local se retrage suma de la capitolul 8O.titlul
20.05.01-uniforme si echipament: -77 mii lei,suma ce se distribuie pe capitolul
80,titlul 20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare= +17 mii lei

Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judelul Dolj 9i Compartimentul Contabilitate din cadrul
Primiriei Valea Stanciului , judelul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrSri,
Art.3.Prezenta hoti16re va fi comunicati Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
Prefectului-Judelul Dolj.
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Adoptati in gedin!5 extraordinari cu un numir de 14 voturi pentr/din totalul de

15 consilieri in funclie.


