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Privind modifica rea 9i completa rea H.C. L.nr .8 I 2OZL privind aprobarea

Bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Valea Stanciului, judelul Dolj
pe anul 2O2L

-Raportul de specialitate nr,35t7l202L intocmit de c5tre Compartimentului
Contabilitate, Prim5ria Valea Stanciului , judelul Dolj 9i aprobat de Primarul comunein Valea Stanciului, judelul Dolj.
-Adresa nr.CRR-TM 10154 1202L D.G.R.F.p. -Craiova,
-Prevederile Legii nr.t512020 privind Bugetul de stat pe anul zozL.
-Prevederile art.19 alin.(2) 9i art.49 alin.(4) din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
-Prevederile art.B8 din din O.U.G. nr.57120L9 privind Codul Administrativ
-Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnic5 legislativ5 pentru
elaborarea actelor normative, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare.
tn temeiul art,129 alin.1 , aiin.4 lit.a), art.139 alin.3 lit.a) gi art.196 alin.1 lit.a) din
O.U.G. nr,57120L9 privind Codul Administrativ , cU modific5rile Si complet5rile
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopt5 prezenta HOTAnAnf

Art'l.Se modificS 9i se completeaz5 art,l din H.C.L. nr,8l2O2L privind
aprobarea Bugetului de venituri 9i cheltuieti al comunei Valea Stanciului ,judelul Dolj pe anul 202L, care va avea urmStorul cuprins :

,rArt,I.Se aprobd Bugetul de venituri Ei cheltuieti at comunei Valea
stanciului, judelul Dolj pe anul 2021, dupd cum urmeazd:

FUNCTTONARE:

-Ptr,capitolul 57,02 Autoritati publice din care:
-Cheltuieli de personal=z140 mii lei
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5450-fondul de rezerua=S0 mii lei
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Art.2.Celelalte prevederi ale art.1 din H.C.L. nr,Bl2O2l rSmn neschimbate.
Art'3.celelalte articole din H.c.L. nr. 812021 rSmn neschimbate.
Alt,4'Primarul comunei Valea Stanciului , judelul Dolj 9i Compartimentul
Contabilitate din cadrul Prim5riei Valea Stanciului , judelul Dolj , vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hot516ri.
Alt'S.Prezenta hot5r6re va fi comunicat5 Primarului comunei Valea Stanciului ,
Com partimentului Conta bilitate 9i Institutiei Prefectulu i-Judelu I Dolj.
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Adoptatd in gedint5 extraordinard cu un numdr de B voturi

impotrivd din totalul de 14 consilieri in functie
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