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JUDETUL DOLJ

COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

norAnAne
Privind aprobarea rectificirii Bugetului de venituri 9i cheltuieli at comunei Valea

Stanciului , judetului Dolj pe anul 2018 la data de 26.10.2018

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avind in vederel
-Raportul de specialitate nr.7489176.10.2018 intocmit de c5tre Compartimentului Contabilltate,
Primiria Valea Stanciului , judetul Dolj si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judelul
Dolj
-Prevederile Legii nr.2/2018 privind Bugetul de Stat pe anul 2018.
-Prevederile art.19 alin.(2) si art.49 alin.(4) din legea nr.27312006 privind finantele publice locale,
cu modific5rile si completbrile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) 9i art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind
Administratia Public5 LocalS , republicati, cu modific6rile si completErile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HOTARARE

Art.1.Se aprobi rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2018 la data de 26.10.2018 , dupd cum urmeazt :

Se inregistreaza venituri la capitolul bugetar:
04.02.0l-cote defalcate din impozitul pe venit=+5 mii lei
34.02.02-taxe extrajudiciare de timbru=+2 mii lei

Deasemenea se retrag sumele:
La capitolul 51.01.03-administratie
Titlul 71.01.30-alte active fixe; la urmatoarele proiecte

-reabilitare si modernizare scoala nr.2Comuna Valea Stanclului=-4 mii lei
-reabilitare si modernizare scoala cu cl.I-VIII Horezu Poenari=-13 mii lei
-consultanta sistudii sala de sport SC.Prof. Valea Stanciului=-28 mii lei

La capitolul 6802
Tilul 710130-investitii centru medical=-5 mii lei
La capitolul 840203-STRAZI

Titlul 71.01.3O-alte active fixe; la urmatoarele proiecte
-investitii drumuri comunale=-9 mii lei
-investitii drumuri agricole=-9 mii lei

Sume ce se distribuie dupa cum urmeaza:
La capitolul 66.50.50-alte institutii si actiuni sanitare
Titlul 10.01.0l-salarii de baza=+7 mii lei

La capitolul 51.01.03-administratie
Titlul 71.01.3O-alte active fixe; la urmatoarele proiecte

-reabilitare si modernizare scoala Profesionala Valea Stanciului=+25 mii lei
-reabilitare si modernizare scoala cu cl. I-IV GRECESTI=-2 mii lei
-La capitolul 74.02.06- Titlul 71.01.30- canalizare si statie de epurare =+20 mii lei
-La capitolul 83.02.03.30-investitii in agricultura



Titlul 71.01.02-masini, echipamente si mijloace de transport=+21 mii lei
Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj si Compartimentul Contabilitate din cadrul
Prim5riei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.
Art.3,Prezenta hot516re va fi comunicat5
Prefectului-Judetul Dolj.
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Valea Stanciului si Institutiei
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