
Ro M A n r A
JUDETUL DOLJ

COM U NA VALEASTANCIULUI
CONSIUUL LOCAL

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

Stanciului , judetului Dotj pe anul 2019 la data de 07.11.2019

Consiliul Local Valea Stanciului , judetul Dolj;
Av6nd in vedere:
-Rapotul de specialitate nr.BB99/2019 intocmit de cdtre Compartimentului Contabilitate, prim5ria
Valea Stanciului , judetul Dolj si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judetul Dolj.
-Referatul de aprobare nr.8900/2019 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) 9i art.49 alin.(4) din Legea nr.27312006
cu modific5rile 9i completSrile ulterioare;

privind finantele publice locale.

in temeiul art.i29 alin.1 , alin.4 lit,a) si aft.195 alin.1 lit.a) din o.U.G. nr.57120t9 privind codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptd prezenta HOTARARE

Art.l.Se aprob5 rectificarea Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2019 la data de 07,11,2019, dup5 cum urmeaz5 :

Avand in vedere sumele ce au fost incasate de la F,D.I conform extrasului de cont
122953180238 din 30. 10.2019

Se inregistreaza venituri la urmatoarele capitole bugetare:
-075000-alte impozite sit axe pe proprietate=+3O mii lei
-070101-impozit pe cladiri de la personae fizice=+S mii lei
-070201-impozit pe teren de la personae fizice=+ 5 mii lei
-070203-impozit pe terenul extravilan=+10 mii lei
-340200-taxa extrajudiciara de timbru=11 mii lei
-35020l-venituri din amenzi si alte sanctiuni= I0 mii lei
-426500-finantarea programului de dezvoltare locala=+300 mii lei
-411400-sume allocate din bugetul Fondului de Dezvoltare si Investitii = +6,613,00 mii lei

Sume ce se distribuie la proiectul ,, Asfa ltare strazi comunale in Comuna Valea stanciului,
Jud.Dolj,,

La capitolul : 84.03.03-tilul 710130=+6.613,00 mii lei
La capitolul 51.01.03-titlul 710130=+371 mii lei dupa cum urmeaza:



La proiectul: ,,Extindere, reabilitare, modernizare,dotare,amenajare incinta si loc de joaca pentru
copii, Gradinita Tuguresti, comuna Valea Stanciului, jud. Dolj,,=+322 mii lei
.La,proiectul:,,Gradinita cu program normar cu doua sari oe giupa, sat Varea stanciurui, comunaValea Stanciului, jud. Dolj,,=u|g m1; |s;

Aft'2'Primarul comunei valea Stanciului , judetul Dolj si Compartimentul contabilitate din cadrulPrim6rlei Valea stanciului , judelul Dolj , voi duce la indeplinire'prevederile p[*r,t.i hotdr6ri.Aft'3'Prezenta hoti16re va fi comunicati Primarului comunei valea stanciuiui si InstitutieiPrefectului-Judelul Dolj.
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