
ROMAN A 
JUDETUL DOLJ 
C O M U N A RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.45/16.12.2021 

privind rectificarea bugetului local al comunei Radovan,judeţul Dolj 

Având în vedere: 
- Referatul nr.3233/10.12.2021 al domnului Viceprimar al comunei Radovan; 
- Raportul de specialitate nr.3234/10.12.2021 al d-nei contabil; 
- Adresele DGRFP nr CRRTRZ 21432/06.12.2021 si 22230/14.12.2021, 
- Proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- H.C.L nr.42/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Radovan,judetul Dolj; 
- prevederile Legii nr.1512021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 
- prevederile Legii nr.8211991 republicata si atualizata; 
- prevederile O. U. G. 12212021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 

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 aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 dupa cum urmeaza: 
la partea de Venituri 

·la cap. 04.02.01 "cote defalcate din impozitul pe venif' se adauga suma de 11,00 mii lei; 
·la cap .04.02.05 "sume repartizate din Fondul las dispozitia Consiliului Judetean" se adauga suma de 10,00 mii lei; 
·la cap. 11.02.02 "sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 

municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti" se retrage suma de 31,00 mii lei; 
·la cap. 42.02.34"subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri" 

se adauga suma de 135,00 mii lei; 

si se repartizeaza la partea de Cheltuieli, astfel: 
~SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 
-cap.51.20.01.09 "Autoritati publice, materiale si prestari de servicii cu caracter functional", se adauga suma de 

13mii lei; 
-cap. 65.10.01.15"1nvatamant, Alocatii pt transportul la si de la locul de munca", se adauga suma de 8mii lei; 
-cap. 68.05.02.57"Asistenta sociala in caz de invaliditati-lndemnizatii persoane cu handicap",se retrage suma 

de 8mii lei; 
-cap. 68. 15.01.57"Ajutor social-Ajutoare sociale incalzirea locuintei" se adauga suma de 118,00 mii lei; 
-cap. 65.50.00.57"Alte chel;tuieli in domeniul invatamantului-Tichete de cresa" se retrage suma de 6,00 mii lei; 
-cap. 51. 10.01.01"Autoritati publice-salarii de baza" se retrage suma de 14,00 mii lei; 
-cap. 51.10.01.30"Autoritati publice-Alte drepturi salariale in bani" se adauga suma de 14,00 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. 

Contrasemnează 

Secretar General al cornu 
Emilia Giubegeanu 

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


