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COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

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

Stanciului , judetului Dolj pe anul 2018 la data de 28.09.2018

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Av6 nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.6885/20.09.2018 intocmit de cdtre Compartimentului Contabilitate,
Primiria Valea Stanciului , judetul Dolj si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judetul
Dolj
-Prevederile Legii nr.2/2018 privind Bugetul de Stat pe anul 2018.
-Prevederile aft.19 alin.(2) si art.49 alin.(4) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,
cu modificirile 9i complet5rile ulterioare;
In temeiul at.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) si art,45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind
Administratia Publicd LocalS, republicatS, cu modific5rile si complet5rile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HOTARARE

Att.1.Se aprobS rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2018 la data de 28.09.2018 , dupd cum urmeazS :

Avand in vedere adresa de la DGRFP Craiova nr. 18012 privind alocarea sumelor defalcate si
a cotelor din impozitul pe venit pe trimestre, precum si executia conturilor de venituri si cheltuieli
la data de 26.09.2018, am constatat ca la nivelul bugetului se impun urmatoarele rectificari:

Se inreglstreaza venituri la capitolul bugetar:
11.02.02-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate= +65 mii

lei
04.02,0l-cote defalcate din impozitul pe venit=-1 mie lei
04.02.04-cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare=+115 mii lei

Deasemenea se retrag sumele:
La capitolul 51,01.03-administratie
Titlul 10.01.12 consilieri=-4 mii lei

10.03.O7-contributia asiguratorie de munca=-1 mie lei
La capitolul 54.02.10-evidenta populatiei

Titlul 10.01.01-salarii de baza=-38 mii lei
La capitolul 61.02.0S-protectie civila si protective contra incendiilor

Titlul 10.01.01-salarii de baza=-2 mii lei
La capitolul 67.02.03.02 -biblioteci publice comunale,orasenesti, municipal

Titlul 10.01.01-salarii de baza=-B mii lei
La capitolul 6802
Tilul 710130-investitii centru medical=-40 mii lei
La capitolul 7402



Titlul 710130 investitii canalizare=-56 mii lei
La capitolul 8402

Titlul 710130 investitii drumuri=-40 mii lei
Sume ce se distribuie dupa cum urmeaza:
La capitolul 51,01.03-administratie
Titlul 10.01.01-salarii de baza=+94 mii lei

20.30,30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii=+63 mii lei
Titlul 710130 investitii =+5 mii lei

La capitolul 65.02-scoala
Tilul 10.01.15-alocatii pentru transport=+10 mli lei

20,01.0l-furnituri birou=+3 mii lei
20.01.02-materia le curatenie=+2 mii lei

20.01.09-materiale si prestari de servicii=+ 3 mii lei
20.05.30-alte ob.de inventor=+ 10 mii lei
57.02.0l-ajutoare soc.pt copii=+3 mii lei

57.02.03-tichete de gradinita=+15 mii lei
La capitolul 6702 cu ltura,recreere si religie
Titlul 5912 sustinerea cultelor=+126 mii lei
Tilul 710130 investitii camin cultural=+5 mii lei
In concluzie bugetul Comunei valea Stanciului creste la venituri cu suma de 179 mii lei, suma

ce se distribuie, pe cheltuiieli conform situatiei de mai sus.
Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj si Compartimentul Contabilitate din cadrul
Prim5riei Valea Stanciului , j
Art.3.Prezenta hotdrArc
Prefectu lui-J udetul Dolj.

ULUI

Adoptatd in sedintd ordinard
totalul de 14 membrii prezenti.

duce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.
Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
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