
A vând în vedere 

ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.36/28.10.2021 

privind modificarea listei de investiţii. 

• referatul domnului viceprimar ,îmegistrat la m m.2517 /21.10.2021 prin care propune adoptarea 
unei hotărâri privind modificarea listei de investitii; 

• raportul de specialitate al d-nei contabil m.2518/21.10.2021; 
• avizul comisiei de specialitate, 
• H.C.L Radovan m.32/30.09.2021 privind modificarea listei de investitii pentru anul 2021; 

În conformitate cu prevederile Legii m.273/2006,Legea finanţelor publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare precum si codul administrativ cu completările ulterioare. 

în temeiul art.129 alin.2 lit. b),alin.4,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 modificarea listei de investitii conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ 
-:G:heoc hiţă Boeangiu 

Contrasemnează 

Secretar General al co 

Adoptată in şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 membrii in functie. 



COMUNA RADOVAN 
JUD. DOLJ 

Aprobat, 
Ordonatorul principal de credite 

LISTA 
obiectivelor de investiţii propuse pe anul 2021 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru 
Comuna Radovan. 

Semnificaţia coloanelor: 
1 - Nr. crt. 
2 - Nominalizarea pe obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de investiţii 
3 - Valoarea totală**) 
4 - Valoarea totală actualizată***) 
5 - Cheltuieli din total surse de finanţare 

1 2 3**) 4***) 5 

INV 

Finanţate din 

----- mii lei 
C+M 

Capacităţi 

Surse Credite Fond Buget P.l.F. 
proprii externe special local 

TOTAL, din care: 
A. Obiective de investiţii în continuare - total,din care: 
B. Obiective noi de investiţii - total, din care: 
C. Alte cheltuieli de 

INVESTITII 13.119,00 13.119,00 13.119,00 
CAP51 220,00 220,00 220,00 
Reabilitare Cismea "Izvorul Rece" 50,00 50,00 50,00 
Amenajare loc de joaca sat Tamava 50,00 50,00 50,00 
Achizitie despicator de lemne 10,00 10,00 10,00 
Achizitie Cisterna 50,00 50,00 50,00 
Achizitie plug zapada 30,00 30,00 30,00 
Achizitie sararita 30,00 30,00 30,00 
CAP65 80,00 80,00 80,00 
-Sistem de incalzire pt Scoala Gimnaziala 80,00 80,00 80,00 

--lladovan 
.;AP 70 12.643,00 12.643,00 12.643,00 
-Sistem alimentare cu apa potabila 8.521,00 8.521,00 8.521,00 
in comuna Radovan 
-Proiect AFIR:"Amenajare si dotare 258,00 258,00 258,00 
centru social corn Radovan 
-Extindere iluminat public 114,00 114,00 114,00 
-Proiect POCU "Servicii integrate destinate 3.750,00 3.750,00 3.750,00 
comunitatilor marginalizate din teritoriul 
GAL Segarcea 
Cap84 176,00 176,00 176,00 

-Modernizarea drumuri de interes local 
in comuna Radovan 100,00 100,00 100,00 
-Pietruire drumuri comunale 76,00 76,00 76,00 

Termen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

y~sedinteâe s~dinta, 

'~ 
Contrasemneaza, 
Secretar general, 


