
Ro M A n r A
JUDETUL DOLJ

COM U NA VALEASTANCIULUI
CONSIUUL LOCAL

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

Stanciului , judelului Dolj pe anul 2019 la data de 06.12.2019

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Av6nd in vedere:
-Rapoftul de specialitate nr.970712019 intocmit de cdtre Compartimentului Contabilitate, primdria
Valea Stanciului , judetul Dolj si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judetul Doij.
-Referatul de aprobare nr.973912019 intocmit de cdtre primarul comunei Valei Stanciulul, 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
cu modificirile si complet5rile ulterioare;

privind finantele publice locale,

In temeiul art,129 alin.1 , alin,4 lit.a) si art.196 alin.1 lit.a) din o.U.G. nr,5712019 privind codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptd prezenta HOTARARE

Art.1.Se aprobi rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2019 la data de 06.12.2019, dup5 cum urmeaz5 :

Avand in vedere extrasele de cont de la data de 29.11.2019,privind suma de 115 mii lei de la OCpI
DOU este necesara prevederea sumei in bugetul de venituri si cheltuieli :

-la capitolul 43.34.00 =+115 mii lei
-suma ce se distribuie pe capitolul 51.01.03.20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare= + 115 mii lei.
Deasemenea va rugam sa aprobati suma de 36 mii lei din sursa E capitolul 80.01.3o-alte cheltuieli
pentru actiuni generale economice si comercia le,titlu I 20.01.30- alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare conform referatului de necesitate privind expertiza tehnica la alimentarea
cu apa.
Alt.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj 9i Compartimentul Contabilitate din cadrul
Prim5riei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot|r6ri.
Art'3.Prezenta hotd16re va fi comunicatd Primarului comunei Valea Stanciului si Institugei
Prefectu lu i-J udetu I Dolj,

PRE9EDINTE DE gEDINTi

NR.41
Adoptati in gedin!5 extraordinari cu un numir de

impotrivl din totalul de 15 consitieri in functie.
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