
RoMAtrttA
JUDETUL DOLJ

COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSIUUL LOCAL

norAnAnr
Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul rr anur 201g

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
AvSnd in vedere:
-Refe,ratul de specialitate nr,6037l2OlB intocmit de cdtre Compartimentul Contabilitate din cadrul
Prim6riei Valea Stanciului , judetul Dolj ;
-Prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile si
completirile ulterioare.
-Prevederile Legii 500/2o02 privind finantele publice , cu modificirile si complet|rile ulterioare.
In temejul art.36 alin.(2), art.39 alin.(1), art.45 alin. si art.115 atin.lr; ain Legea nr.215/2001
privind Administratia PublicS LocalS , republicatb , cu modific5rile 9i compiet5rile ulierioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI AdOPtE PTEZENtA HOTARARE

Art.1.Se aprobi contul de executie al Bugetului local al Comunei Valea Stanciului, judetul Dolj pe
Trimestrul II al anului 2018, dupd cum urmeazE:

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Comunei Valea Stanciului pentru
trim'II al anului 2018 s-a efectuat prin Trezoreria orasului Segarcea, prin evidentierea in conturi
distincte a veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate, pe -ategorii 

de surse de finantare si pe
cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

Sectiunea de functionare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezinta situatia veniturilor
necesare finantarii cheltuielilor curente si platile eGtuate panJla 30 iunie 2018, angajate si
corelate cu veniturile incasate.

Sectiunea de dezvoltare, parte complementara a bugetului, cuprinde veniturile si cheltuielile
afesrente programului investitional, in limitele angajamentelor legale'si bugetare ie au fost
asumate pentru acest an bugetar.

_ In aceasta perioada, procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor bugetare autorizate pe
fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor Legii 27312006 privin-d finantele publice
locale, referitoare la executia bugetara.

Veniturile totale incasate la bugetul local al Comunei Valea Stanciului la data de 30 iunie2018
sunt in suma de 3.757 mii lei, aceasta reprezentand un procent de 105,8% fata de prevederile
trimestrului I si II al anului 2018.

Primaria Comunei Valea Stanclului a incasat pana la trim. II al anului 201B 96,53 o/o din totalul
taxelor si impozitelor prevazute in buget pana la 30 iunie2018.

Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport intre veniturile
proprii programate a se incasa pana la trim. Al-II-lea al anului 201B este de d6,53olo

La paftea de cheltuleli totale primaria comunei Valea stanciulu a inregistrat piati i tala

Lirrrrll;iifil.lei, 
aceasta reprezenrand un procent de 68,490/o rxa-ae oiuie/ffi qq$
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Din analiza bugeturui rocar la data de 30.06.201g, rezulta ca bugetul pentru sectiunea defunltigllfgeste rearizat in procent de75,32ohdin prevederire Suget;re p. irir.itrrr ar Il-rea aranului 2018, iar platile sectiunii de dezvoliare sunt realizate in procent de 24,68 o/o din prevederile
trimestrului I+II al anului 2018, ajungand pina la acest moment sa nu se inregistreze arierate.Astfel la incheierea trimestrului al II lea al anului 2018 sau inregistrat [riti in suma oe2.688,81 mii lei, acestea fiind defalcate dupa cum urmeaza
-cheltuieli de persona l= 77 2,72mii lei
-bunuri si servicii= 597,66mii lei
-asistenta sociala= 525,20 mii lei
-alte cheltuieli (transferuri)= 130 mii lei
-cheltuieli de capital=678,51 mii lei
-plati efectuate in ani precedenti
Si recuperate in anul curent= (15,28mii lei)

*i?:|,:lyll ::ru!gi vaiea Stanciurui , iudetur Dorj si compadimentur contabiritate din cadrur
ly:TlY:L:: slanriurui , judelur Dorj voi ir.u E inalprinire prevederire prezentei hotbrSri.
lll:ll?1r,: trotdr6re va fi comunilat; primarutui .;;;r;i; a;;;;;i;ilil-i il.i.iiii,.,"Institutiei Prefectulu i-ludetu I Do
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Adoptatd in sedintd extraordinari cu

11 membrii prezenti,

SORIN

un numdr de 11 voturi pentru din totalul de

CONTRASEMNEAZA
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