
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL RADOV AN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea listei de investiţii a comunei Radovan,judeţul Dolj pe anul 2023 

A vând în vedere 
În conformitate cu prevederile Legii nr.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, 

PRIMARUL COMUNEI RADO V AN propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE: 

Art.1.Sa se aprobe lista de investitii conform anexei care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

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

Initiator 



COMUNA RADOVAN 
JUD. DOLJ 

Aprobat, 
Ordonatorul principal de credite 

LISTA 
obiectivelor de investiţii propuse pe anul 2023 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 
Termen 

2 3**) 4***) 5 

INV 

Finanţate din 

----- mii lei 
C+M 

Capacităţi 

Surse Credite Fond Buget P.1.F. 
proprii externe special local 

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

INVESTIT II 
CAP70 
-Sistem alimentare cu apa potabila 
in comuna Radovan 
-Proiect POCU "Servicii integrate destinate 
comunitatilor marginalizate din teritoriul 
GAL Segarcea 

-Extindere iluminat public 
. CAP74 

-Sistem de canalizare a apelor uzate in 
corn Radovan 

Cap84 
·;.Asfaltare DC26 

13.223,00 
12.447,00 

8.677,00 

3.750,00 

20,00 
200,00 
200,00 

576,00 
576,00 

13.223,00 13.223,00 
12.447,00 12.447,00 
8.677,00 8.677,00 

3.750,00 3.750,00 

20,00 20,00 
200,00 200,00 
200,00 200,00 

576,00 576,00 
576,00 576,00 

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

( 



r 
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COMUNA RADOVAN 

JUDETUL DOLJ 
CIF:5077617 
NR INREG:217 /25.01.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Subsemnata PENCEA FLORENTINA,contabil la Primaria Radovan,analizand 
proiectul de hotarare al primarului si referatul dlui viceprimar Petrescu Florian, nr. 
215/25.01.2023, avand in vedere urmatoarele prevederi legislative: 

- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii republicata si actualizata; 

- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 si estimari 2024-2026 ; 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare . 

-OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile si modificarile ulterioare; 

va propun sa supuneti plenului consiliului local Radovan emiterea unei Hotarari privind 
aprobarea listei de investitii pentru anul 2023, privind aprobarea listei cu obiectivele de 
investitii si plan de achizitii lucrari si servicii pentru anul 2023 conform anexei atasate. 

CONTABIL 


