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

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.5/28.01.2021 

privind aprobarea listei de rămăşiţă pe anul 2020 

Având în vedere: 
• Referatul d-lui Viceprimar al comunei Radovan nr.103/15.01.2021. 
• Raport de specialitate nr.104/15.01.2021 al d-nei Ciobanu Marcela care propune 

aprobarea listei de ramasita pe anul 2020, 
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul localităţii Radovan; 
• Aavizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legii nr.5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2020; 
• Hotărârii consiliului local nr.7 din 17.02.2020 prin care au fost aprobate cifrele din 

bugetul de venituri şi cheltuieli; 
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 HOTARARE: 

Art.1. -Se aproba lista de rămăşiţă a anului 2020 conform anexei ca face parte 
integrantă din prezenta. 

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei şi 

compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Radovan. 
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu 

secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei.comp.de specialitate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare. 
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-ANEXA LA HCL ') /28.01.2021 

LISTA RAMASITE -CENTRALIZATOR pe indicatori de buget a anului 2020 

Total 07.02.01.01-lmpozit si taxa pe cladiri de la pers.fizice 

Total 07.02.01.02-lmpozitul si taxa pe cladiri de la pers.jurid. 

Total 07.02.02.01-lmpozitul si taxa pe teren pers.fizice 

Total 07.02.02.02-lmpozitul si taxa pe teren pers.juridice 
Total 07.02.02.03-lmpozit teren extravilan 

Total 16.02.02.01-Taxa asupra mij. de transp detinutede 
pers fiz. 

I Total '16.02.02.02-Taxa asupra mij. de transp detinute de 
1
1 

pers.juridice 

! Total 30.02.05.30 -Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 
, catre institutiile publice 

I Total 35.02.01.02 -Venituri din amenzi si alte sanctiuni 
applicate de catre alte institutii de specialitate 

Total 36.02.06-Taxe speciale 

Total 36.02.50-Alte venituri 
TOTAL GENERAL 

INSPECTOR T.I 

CIOBANU? MRCE /_ 

&.~ 

Rama sita Do banda 
86.368 

48.652 24.540 

54.604 42.750 
1.503 292 

197.360 194.471 
58.040 9.810 

11.190 4.679 

81.372 119.994 

494.814 

61.060 

25 
1.149.615 420.372 

Total 
86.368 

73.192 

97.354 
1.795 

391.831 
67.850 

15.869 

201.366 

894.814 

61.060 

25 

1.569.987 


