
RoMAt'tIA
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CONSILIUL LOCAL

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

Stanciului , judetului Dolj pe anul 2019 la data de 28.11.2019

Consiliul Local Valea Stanciuiui , judetul Dolj;
Avind in vedere:
-Raportul de specialitate nr.933712019 intocmit de cdtre Compatimentului Contabilitate, primdria
Valea Stanciului , judetul Dolj si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judetul Dolj.
-Referatul de aprobare nr.9338/2019 intocmit de cdtre primarul comunei Valea Stanciulul, judetul
Dolj.
-Prevederile Legii nr.50/2019 privind Bugetul de Stat pe anul 2019.
-Preved.erile art.19 alin.(2) si art.49 alin.(4) din Legea nr,273/2006 privind finanlele publice
cu modific5rile 9i completSrile ulterioare;
In temeiul art.129 alin.1 , alin.4 lit.a) 9i art,196 alin.1 lit.a) din o.U.G. nr.57/20t9 privind
Administrativ

locale,

Codul

CONSILIUL LocAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HoTiRARE

Att.1.Se aprob5 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2019 la data de 28.11.2019, dupd cum urmeaz5 :

Avand in vedere executia bugetara la data de 18.11.2019
Se inregistreaza venituri la urmatoarele capitole bugetare:

-030218 -impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor i-mobiliare din patrimonial
personal= +2 mii lei
-075000-alte impozite sit axe pe proprietate=+2mii lei
-07020l-impozit pe teren de la personae fizice=+ 2 mii lei

sume ce se distribuie la sectiunea dezuoltare capitolul 510103-710130 =+6 mii lei
La proiectul: ,,Extindere, reabilitare, modern iza re,dotare,a menajare incinta si loc de joaca pentru

copii, Gradinita Tuguresti, comuna Valea Stanciului, jud. Dolj,,=+6 mii lei.
Art.2.Primarul comunei Valea Stanciulul , judetul tiolj si C-ompartimentul Contabilitate din cadrul
Primdrtei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la inieplinire prevederile prezentei hot5r6ri.
Art'3.Prezenta hotd16re va fi comunicat5 Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiel
Prefectului-Judetul Dolj.
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