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Privind aprobarea rectificirii Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei vatea

Stanciului , judelului Dolj pe anul 2019 la data de 18,12.2019

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avind in vedere:
-Rapotul de specialitate nr.I0tl6l2Ot9 intocmit de c5tre
Primiria Valea Stanciului , judetul Dolj si aprobat de primarul
Dolj.
-Referatul de aprobare nr,7027212019 intocmit de citre primarul comunei Valea Stanciului, judelul
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.27312006 privind finantele publice locale,
cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare;
In temeiul art.129 alin.l , alin.4 lit,a) si aft.196 alin.1 lit,a) din o.U.G. nr.57l2ol9 privind codul
Administrativ

Compatimentului Contabilitate,
comunei Valea Stanciului, j udetu I

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HOTARARE

Att.l'Se aprob5 rectificarea Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Valea Stanciului , judetul
Dolj pe anul 2019 la data de 18.12.2019, dupi cum urmeazd :

La venituri:
Se inregistreaza venituri la urmatoarele capitole:

-110200=+2 mii lei
-040400=+55 mii lei
Sume ce se distribuie pe cheltuleli dupa cum urmeaza:
-La capitolul 510103 -administratie

Titlul 200130-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare=+30 mii lei
-La capitolul 650302-invatamant primar

Titlul 570201=+2 mii lei
La capitolul= 740206-canalizare,,infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Valea
stanciului, jud. Dolj,,
Tilul 710130 alte active fixe=+10 mii lei

lg.c?qtglul 840303-strazi ,,asfaltare strazi rurale in comuna Valea Stanciului judetul Dolj,,
titlul 710130 alte active fixe=+25 mii lei
Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judelul Dolj si Compartimentul Contabilitate din cadrul
Prim6riei Valea Stanciului , judetul Dolj , voi duce la inieplinire prevederile prezeniei hoti16ri.
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Art.3,Prezenta hotdrAre va fi
Prefectului-Judetul Dolj.

comunicatS Primarului comunei Valea Stanciului si

PRE9EDINTE DE gEDIITA
TUDOR SIMION .A1t-

VALEA STANCIULUI 18 DECEMBRIE 2019
NR.42
Adoptatd in gedinti extraordinari cu un numdr de

15 consilieri in funcfie,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
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