
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
C O M U N A RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.48/23.12.2021 

privind rectificarea bugetului local al comunei Radovan,judeţul Dolj 

Având în vedere: 
- Referatul nr.3362/22.12.2021 al domnului Viceprimar al comunei Radovan; 
- Raportul de specialitate nr.3375/23.12.2021 al d-nei contabil; 
-Adresa DGRFP nr CRRTRZ22857/22.12.2021, 
- Proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- H.C. L nr.45/16.12.2021 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 atua/izata; 
- prevederile HG 1264/2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 

dispozitia Guvernului prevazut in bugetul 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. 11.02.06 "sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale se adauga suma 
de 140,00 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 70 mii lei; 
-cap.51.20.30.30 "Autoritati publice, alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare", se adauga suma de 18,00 mii lei; 
-cap. 70.50.20.30.30 "Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, 

alte cheltuieli cu bunuri si servicii", se adauga suma de 22,00 mii lei 
-cap. 70.06.20.01.03 "Iluminat public si electrificari, incalzit, iluminat si torta metrica" se 

adauga suma de 10,00 mii lei; 
-cap. 51.20.05.30 "Autoritati publice, alte obiecte de inventar" se adaug a suma de 10,00 mii 

lei; 
-cap.65.20.30.30 "lnvatamant, alte cheltuieli cu bunuri si servicii" se adauga suma de 10,00 

mii lei. 



Art.2.- Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire preze!nta 
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. 
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Contrasemnează 

Secretar General al comunei 
Emilia Giubegeanu 

Adoptată în şedinţă ordinara cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 9 membrii in functie. 


