
ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 
C O M U N A RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.33/30.09.2021 

privind rectificarea bugetului local al comunei Radovan,judeţul Dolj 

Având în vedere: 
- Referatul nr.2274/22.09.2021 al domnului Viceprimar al comunei Radovan; 
-Raportul de specialitate nr.2275/22.09.2021 al d-nei contabil; 
- Adresa DGRFP Craiova nr.CRRTRZ15940/2021 si adresa nr. CRRTRZ16980/2021, 
- Proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- H.C.L nr.7 /17.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Radovan,judetul Dolj; 
- prevederile Legii nr.1512021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 
- Ordonanta de urgenta nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, 
- prevederile Legii nr.8211991 republicata si atua/izata; 

în temeiul art.129 alin.2 lit. b),alin.4, lit.a),art.139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.- Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2021 dupa cum urmeaza: 
la partea de Venituri 

la cap 11.02.02"sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, cheltuieli prevazute la art. 104 alin 2 lit b)- d) 
din Legea nr.1/2011" 
se adauga suma de 2,00 mii lei ; 

la cap.04.02.0l"cote defalcate din impozitul pe venit" se adauga suma de 5,00 mii lei; 
la cap. 04.02.04"cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare" se adauga suma de 12,00 mii 

lei 

la partea de Cheltuieli: 
);;>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE: 
-cap.84.71"Drumuri si poduri-Alte active fixe"-se retrage suma de 100,00 mii lei de la obiectivul de 

investitii "Pietruire drumuri interes local sat Tamava" ; 
-cap.65.71"Invatamant-Alte active fixe"se retrage suma de 100,00 mii lei de la obiectivul de 

investitii "Imprejmuire gard gradinita"; 
-cap.51.71"Autoritati publice-Alte active fixe" se retrage suma de 84,00 mii lei de la obiectivul de 

investitii "Amenajare spatiu recreere Radovan"; 



-cap.61.71 "Alte active fixe-SVSU" se retrage suma de 30,00 mii lei de la obiectivul de investitii 
"Achizitie cisterna apa pt SVSU"; 

-cap. 65.71 "Invatamant-Alte active fixe" se adauga suma de 80,00 mii lei la obiectivul nou de 
investitii "Sistem de incalzire pt Scoala Gimnaziala Radovan" ; 

-cap. 70.71 "Iluminat public si electrificari-Alte active fixe" se adauga suma de 114,00 mii lei la 
obiectivul nou de investitii "Extindere iluminat public"; 

-cap.51. 71 "Autoritati publice-Alte active fixe" se adauga suma de 1O,00 mii lei la obiectivul nou de 
investitii "Achizitie despicator lemne" 

)-SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 
-cap. 65.20.01.02 "Invatamant, materiale de curatenie", se adauga suma de 2,00mii lei; 

-cap.70.20.30.30 "Locuinte, servicii si dezvoltare, alte cheltuieli cu bunuri si servicii" se adauga 
suma de 30,00 mii lei pentru iluminatul festiv si mentenanta iluminat public; 

-cap.51.20.30.30 "Autoritati publice, alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare" se adauga suma de 20,00 mii lei pentru cadouri de iarna pentru scolari si prescolari; 

-cap.51.20.01.30 "Autoritati publice, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare", se 
adauga suma de 22,00 mii lei; 

-cap.51.20.01.06 "Autoritati publice, piese de schimb", se adauga suma de 30,00 mii lei; 
-cap.67.59.12.00 "Cultura, recreere si religie-sustinerea cultelor", se adauga suma de 25,00 mii lei 

Art.2.- Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediu secretarului 
comunei,în termenul prevăzut de lege Primarului comunei Radovan,lnstituţiei Prefectului 
Judeţului Dolj,Compartimentului financiar-contabil. 

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ 
Gheorghiţă Boeangiu 

Contrasemnează 

Secretar General al corn 
EmiliaGiub 

Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 membrii infunctie. 


