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Consiliul Iocal Valea Stanciului, judetul DoU;
Av6nd in vedere:

- Referatul nr,BB05l202t intocmit de c5tre Compaftimentul Contabilitate.
- Referatul de aprobare nr.BB2B|202L al primarului comunei Valea Stanciului.
- Prevederile Legii nr.L512020 privind Bugetul de Stat pe anul 202L.
- -Prevederile art.19 alin.(2) 9i art.49 alin.(4) din Legea nr.27312006 peivind finanlele publice

locale, cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare.
- Prevederile art.B8 din OUG nr.57120L9 privind Codul Administrativ .

- Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnic5 legislativ5 pentru elaborarea actelor
normative, cu modificSrile 9i complet6rile ulterioare.

Prevederile art.129, alin.(1), alin.(4) lit.a), art.139 alin.3 lit.a) 9i alin.(3), ale aft.art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr,5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile 9i completirile
ulterioare.

In temeiul aft.129 9i aft.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57l2OL9 privind Codul
Administrativ, cu modificirile 9i completirile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptE prezenta HOTARARE

Aft.l.Se modific5 9i se completeaz5 art.1 din HCL nr.3112021 privind rectificarea Bugetului de
venituri 9i cheltuieli al comunei Valea Stanciului, judelul Dolj , care va avea urm5torul cuprins:
Aft,Se aprobd rectificarea Bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Valea Stanciului , pe anul
2021 , la data de 10,12.2021 , dupd cum urmeazd:

De asemenea se retrage din fondul de salarii 50 mii lei
$ianume 510103-100101 fond de salarii= -50 mii lei

Art.2.celelalte prevederi ale art,1 din HCL nr.31/20zl rdmdn neschimbate.
Aft,3.,.Celelalte articole din HCL nr,3l/202L r5m6n neschimbate.
Art'4.Primarul comunei Valea Stanciului, judetul Dol , prin aparatul de specialitate va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotbrdri.



Art'S.Prezenta hotdr8re va fi comunicati primarului comunei , Prefecturii Judetului Dolj si va fi
publicati pe site-ul Primdriei Valea Stanciului,
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Adoptati in gedin!5 Extraordinari de indatd cu un numir de voturi

12 pentru , din totalul de 15 consilieri in functie
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