
RO M A N I A
J UDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

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

Stanciului , judelului Dolj pe anul 2O2L la data de !7.L2.2O21

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Av6nd in vedere:
-Referatul de aprobare nr.BB29l202t intocmit de c5tre primarul comunei Valea Stanciului, judelul
Dolj.
-Rapoftul de specialitate nr.BB061202l intocmit de c5tre Compartimentului Contabilitate, Prim5ria
Valea Stanciului , judelul Dolj ;
-Prevederile aft.19 alin.(2) si art.49 alin.(4) din Legea nr,27312006
cu modific5rile si complet5rile ulterioare;
-Prevederile Legii nr.L5l202L privind Bugetul de Stat pe anul 202t;
-Prevederile art.133 alin.2 lit. b) 9i art.134 alin.1 lit.b) 9i alin.4 din
Administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
In temeiul art.LZ9 alin.(1), alin,(4) lit.a) 9i art.196 alin.(1) lit.a) din
Administrativ, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare;

privind finanlele publice locale,

OUG nr.57l20tg privind Codul

OUG nr.5712019 privind Codul

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta nOrAnARr

Att.l.Se aprob5 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judelul
Dolj pe anul 2021 la data de L7.t2,202L, dup5 cum urmeaz5 :

Consiliul Local Valea Stanciului a primit suma de 17 mii lei conform adresei CRR -TRZ
NR.22230 L4.12.202t, de asemenea conform extrasuluiTZ2954068766 au fost primit de la DSP
Dolj suma de 69 mii lei, sumele se repartizeaza dupa cum urmeaza:

Deasemenea conform Referatului de specialitate nr. 835U03. 12.202t intocmit de
compartimentul Asisistenta Sociala se prevede suma pentru Ajutor de incalzire conform adresei
inaintate catre Agentia Judeteana pentru Plati si inspectie Sociala Dolj Nr.B397/02.L2.2021cu
suma de642 mii lei.

Sumele se repartizeaza astfel:
VENITURI:

La capitolul:
1. 420234 - subventii pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei = * 642 mii lei
2. 424L00 - subventii de Ia Ministerul Sanatatii = *59 mii lei



3. 040205 - sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetear= * 17 mii lei

Sume ce se distribuie astfe!:
CHELTUIELI:

La capitolul:
1, 510103-10.01.01 - salarii de baza = * L7 mii lei

2. 660500-10.0l.Ol-indemnizatii asistente si registratori centru covid=+Z7 mii lei

3. 660500-20,01.30-indemnizatii medici centru covid=+32 mii lei

4. 68021501-57020t- ajutor de incalzire= +642 mii lei

Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judelul Dolj 9i Compaftimentul Contabilitate din cadrul
Prim5riei Valea Stanciului , judelul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Aft.3.Prezenta hot6rdre va fi comunicat5 Primarului comunei Valea Stanciului 9i Instituliei
Prefectului-Judelul Dolj.
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