
RO lTI A N I A
JUDETUL DOLJ

COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSIUUL LOCAL

xorAMne
Privind aprobarea rectificirii Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea

Stanciului , judetului Dolj pe anul 2019 la data de 28.10.2019

Consiliul Local Valea Stanciului , judetu! Dolj;
Av6nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.861212079 intocmit de cdtre Compartimentului Contabilitate, Primdria
Valea Stanciului , judetul Doll si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judeful Dolj.
-Referatul de aprobare nr.B609/2019 intocmit de c5tre 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 alin.(4) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificirile si complet5rile ulterioare;
In temeiul aft.129 alin.1 , alin.4 lit.a) si ad.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 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2019 la data de 28.10.2019, dupi cum urmeaz5 :

Conform adresei primite de la Directia Finantelor Publice Dolj nr. CRR-TRZ
20238125.[O.2OL9;

Avand in vedere sumele ce au fost incasate de la FEADR privind achizitionarea utilajului
multifunctional este necesara prevederea lor in buget dupa cum urmeaza :

Se inregistreaza venituri la urmatoarele capitole bugetare:
-11.02.02-Sume defalcate din TVA, pt.finantarea cheltuielilor descentralizate = 1 mie lei
-433100-sume allocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PNDR=+39 mii lei
-480401-sume primite in contul platilor effectuate in anul current de la FEADR=+320 mii lei

Deasemenea se retrag sume de la urmatoarele capitole:
51.01.03-administratie-10.salarii=-59 mii lei

-71 investitii=-500 mii lei
66.50.50-alte institutii si actiuni sanitare-10.salarii=-B mii lei
68.05.02-10.salarii =-50 mii lei

Sume ce se distribuie astfel:
La sectiune functionare:
La capitolul
51.01.03- administratie
Titlul:
- 20.01.01-furnituri de birou=+50 mii lei
-20,01.03-incalzit, iluminat, fofta motrica=+50 mii lei



-20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii=+42 mii lei
La capitolul
54.02.10 -servicii publice comunitare de evidenta populatiei
Titlul 20.l3-pregatire profesionala =+3 mii lei
La capitolul:
61.02.05-protectie civila si protectia contra incendiilor -10.01.01-salarii=+B mii lei
La capitolul
65.03,02- invatamant primar
Titul 57.02,01-ajutoare sociale in numerar=1 mie lei
La capitolul
70.02.06- iluminat public si electrificari
Titul 20,02 reparatii curente=+169 mii lei
[a sectiunea dezvoltare:
[a capitolul 51.01.03-administratie
Titlul:
58.04,02 -finantarea externa nerambursabila =+478 mii lei (utilajul multifunctional)
-71.01.30=investitii=+174 mii lei dupa cum urmeaza:
-,,amenajare spatiu pentru evidenta populatiei in blocul de locuinte,,=+90 mii lei
-,,gradinita cu program normal cu doua Sali de grupa Valea Stanciului, jud Dolj,,=+/B mii lei
-Studii de fezabilitate la proiectul ,, construire si dotare sala de sport sat BaEa, com. Valea
Stanciului,,=+2 mii lei
-Studii de fezabilitate la proiectul ,, construire si dotare,,sala de sport sat Horezu Poenari,
com.Valea Stanciului,, =+2 mii lei
-Studii de fezabilitate la proiectul ,, construire si dotare sediu primarie Com. Valea Stanciului,,=+ 2
mii lei
[a capitolul:
67,03,07 - camine cu ltu ra le
titlul
71.01.30= investitii
-studii de fezabilitate la proiectul,, rebilitare si modernizare camin cultural in comuna Valea
Stanciului,,=+2 mii lei

Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj gi Compartimentul Contabilitate din cadrul
Primtriei Valea Stanciului , judelul Dolj , vor duce la indeplinire prevederlle prezentei hot5r6ri.
Aft.3.Prezenta hotSrire va fi comunicat5 Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
Prefectului-ludelul Dolj.
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