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         R O M A N I  A 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA   TATARANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Ȃ R E 
Privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita  

pe anul 2020 repartizat pe  trimestrul al  III- lea si pe   trimestrul al  IV- lea 

 

     Consiliul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita  convocat  in in sedinta extraordinară  

convocata de îndată  din data de 23 09.2020; 

         Avand in vedere : 

 

      -  Proiectul de hotarare nr.6908 /22.09.2020  initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul  Dambovita; 

  - Adresa Nr.55.033/20.08.2020 transmisa de ANAF- Directia Judeteana a Finantelor Publice 

Dambovita, inregistrata la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.6011./21.08.2020; 

     -  Trimestrializare sume conform OUG nr.135/2020, trnasmisa de Directia Judeteana a Finantelor 

Publice Dambovita, inregistrata la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.6157/26.08.2020 ; 

     -  Adresa cu nr.652/02.09.2020 transmisa de Scoala gimnaziala Tatarani, inregistrata la sediul Primariei 

comunei Tatarani la nr.6340/02.09.2020 ; 

      - Extrasul de cont din data de 16.09.2020 privind finantarea  Programului National  de Dezvoltare  

Locala  generat de Sistemul Forexebug al ANAF ; 

     - Referatul de aprobare nr.6909/22.09.2020 intocmit de  Primarul  comunei Tatarani, judetul  

Dambovita; 

     - Raportul  de specialitate Nr.6911/22.09.2020 intocmit de consilierul din cadrul biroului  financiar-

contabilitate din cadrul Primariei  comunei Tatarani, judetul  Dambovita; 

     - Prevederile Hotararii Nr.10/19.02.2020 a Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita privind  

aprobarea bugetului local al comunei Tatarani pe anul 2020; 

     -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizata, privind finantele publice locale;  

     -  Prevederile   Legii nr.5/2020-  Legea  bugetului de stat pe anul 2020; 

  -  Avand in vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

   - Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, judetul 

Dambovita; 

        In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”a”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O  T Ă R Ă Ș T E: 

 

           

        Art.1. - Se aproba  rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe 

anul 2020  repartizat pe  trimestrul al  III- lea si pe   trimestrul al  IV- lea, dupa cum urmeaza:  
 

La partea de venituri 

TOTAL…………………………………………………………….………………... (+) 592 mii lei,astfel: 

-Indicator 11.02.02 « Sume  defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor » se rectifică  cu  suma  de...............................................(+)234  mii lei, 

din care  repartizați în Trim.al III- lea (+) 100 mii lei și în Trim al IV-lea (+) 134 mii lei  

- Indicator  11.02.06  «Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale»  

se rectifică în Trim.al III-lea cu  suma …………………...........................................(+) 250  mii lei  
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-Indicator 37.02.03 «Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare»  

se rectifică în Trim.al III-lea cu  suma ………………….……................................(-) 260  mii lei 

- Indicator 37.02.04 «Vărsăminte din secțiunea de funcționare»  se rectifică în Trim. al III-lea  cu  suma 

……………………………………………………………………..........................(+) 260  mii lei 

- Indicator  42.02.65  « Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală »  se rectifică în trim al 

III-lea cu  suma  de…...………………….……………………….…………………(+) 108  mii lei  

 

 

 

La partea  de  cheltuieli :   
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

 

TOTAL……………………………………………………………….…………(+) 224 mii lei,din care 

repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli: 

- Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  » se rectifică în trim.al III-lea   cu  suma de 

(+) 5 mii lei , astfel: 

Titlul II -Bunuri și servicii, alin.20.05.30 Alte obiecte de inventar ……….…..(+) 5 mii lei 

 

Capitol 54.02 «  Alte servicii publice generale  » se rectifică în trim.al III -lea cu suma de  (-) 43 mii 

lei, astfel: 

Titlul I – Cheltuieli de personal……………………….  (-) 53 mii lei detaliat pe alineate: 

                    10.01.12 Indemnizații platite pers.din afara unității ………........(-) 30 mii lei 

                    10.01.30 Alte drepturi salariale în bani…………………………. (-) 23 mii lei 

Titlul II -Bunuri și servicii, alin.20.01.09 ……………………….....................(+) 10 mii lei 

- Capitol 65.02 «  Învățământ  » ……………………………….……………..(+) 62 mii lei, astfel: 

Titlul II -Bunuri și servicii, se rectifică în trim.al III-lea  cu  suma de (+) 27 mii lei, detaliat pe alineate : 

                      20.01.02  Materiale de curățenie……………….………….…..(+) 10 mii lei 

                      20.01.03  Încalzit, iluminat ………………………..……..……(-) 10 mii lei 

                      20.01.07  Transport…….………………………………...…….(-)  6 mii lei 

                      20.01.08  Poștă, telefon………………………………….……..(+) 13 mii lei 

                     20.01.09  Mat. și prest.serv.cu caracter funcțional……………..(+) 20 mii lei 

Titlul IX – Asistență socială, alin.57.02.01  se rectifică în trim.al IV-lea  cu  suma de (+) 35 mii lei,  

- Capitol 68.02 «Asigurări și asistență socială» Titlul IX – Asistență socială alin.57.02.01  

 …………………………………………………………………… (+) 199,00 mii lei, astfel: 

                           se rectifică în trim.al III -lea cu  suma de………………...(+) 100 mii lei 

                           se rectifică în trim.al IV-lea cu suma de ……..………….(+) 99 mii lei 

- Capitol 70.02 «  Locuințe, servicii și dezvoltare  » Titlul XI – Alte cheltuieli se rectifică în trim.al 

III-lea cu  suma de ….............................................................................(+) 1 mie lei 

 

                                          SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

TOTAL……………………………………………………………….……….(+) 368 mii lei,din care 

repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli: 

 

- Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  » Titlul XII - Active nefinanciare, 

alin.71.01.01 se rectifică în trim.al III-lea   cu  suma de …………………...(+) 40 mii lei 

 - Capitol 65.02 «  Învățământ  » Titlul XII - Active nefinanciare, alin.71.01.01 se rectifică în trim.al 

III –lea cu  suma de………………………………………………………… (+) 198 mii lei 

- Capitol 84.02 «  Transporturi  Titlul XII - Active nefinanciare, alin.71.01.30 se rectifică în trim al 

III-lea   cu  suma de ……………………………………….........................(+) 130 mii lei 
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        Art.2.-  Se aproba modificarea Programului de investitii publice si Planul  anual de achizitii publice  

pentru anul 2020, conform anexei  nr.1 si anexei nr.2  la prezenta hotarare. 

 

       Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si biroul financiar-

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

      Art.4- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei 

Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

 
TATARANI                                                                                   PRESEDINTE  DE  SEDINTA 

Nr. 35.                                                                                             BONDOC  AUREL–NICOLAE 
Data –23.09.2020 

                                         

 

 

                                                  Contrasemneaza 

                                               Secretar general comuna 

                                                    Mihaila  Mioara 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă”, niciun  vot   „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15  

Nr. consilieri prezenți:   10 

Nr. consilieri absenți:      5   
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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R 

   Nr.6908/22.09.2020 

      P R O I E C T      DE     H O T  A R A  R  E 

Privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita 

 pe anul 2020 repartizat pe  trimestrul al  III- lea si pe   trimestrul al  IV- lea 

 
             Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  ; 

             Avand in vedere : 

   - Adresa Nr.55.033/20.08.2020 transmisa de ANAF- Directia Judeteana a Finantelor Publice 

Dambovita, inregistrata la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.6011./21.08.2020; 

     -  Trimestrializare sume conform OUG nr.135/2020, transmisa de Directia Judeteana a Finantelor 

Publice Dambovita, inregistrata la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.6157/26.08.2020 ; 

     -  Adresa cu nr.652/02.09.2020 transmisa de Scoala gimnaziala Tatarani, inregistrata la sediul Primariei 

comunei Tatarani la nr.6340/02.09.2020 ; 

    - Extrasul de cont din data de 16.09.2020 privind finantarea  Programului National  de Dezvoltare  

Locala  generat de Sistemul Forexebug al ANAF ; 

   - Prevederile Hotararii Nr.10/19.02.2020 a Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita privind  

aprobarea bugetului local al comunei Tatarani pe anul 2020; 

     -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizata, privind finantele publice locale;  

     -  Prevederile   Legii nr.5/2020-  Legea  bugetului de stat pe anul 2020; 

  - Avand in vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 
         In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”a”, art.136 alin.1) si art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

H O T A R A  S T E : 
 

        Art.1. - Se aproba  rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe 

anul 2020 repartizat pe  trimestrul  al  III- lea  si  pe  trimestrul al  IV- lea, dupa cum urmeaza:  
 

La partea de venituri 

     TOTAL…………………………………………………………….………………... (+) 592 mii 

lei,astfel: 

-Indicator 11.02.02 « Sume  defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor » se rectifică  cu  suma  de...............................................(+)234  mii lei, 

din care  repartizați în Trim.al III- lea (+) 100 mii lei și în Trim al IV-lea (+) 134 mii lei  

- Indicator  11.02.06  «Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale»  

se rectifică în Trim.al III-lea cu  suma …………………...........................................(+) 250  mii lei  

-Indicator 37.02.03 «Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare»  

se rectifică în Trim.al III-lea cu  suma ………………….……................................(-) 260  mii lei 

- Indicator 37.02.04 «Vărsăminte din secțiunea de funcționare»  se rectifică în Trim. al III-lea  cu  suma 

……………………………………………………………………..........................(+) 260  mii lei 

- Indicator  42.02.65  « Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală »  se rectifică în trim al 

III-lea cu  suma  de…...………………….……………………….…………………(+) 108  mii lei  
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                                                                    La partea  de  cheltuieli :   

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

TOTAL……………………………………………………………….…………. (+) 224 mii lei,din care repartizat 

pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli: 

- Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  » se rectifică în trim.al III-lea   cu  suma de (+) 5 mii 

lei , astfel: 

Titlul II -Bunuri și servicii, alin.20.05.30 Alte obiecte de inventar ……….……(+) 5 mii lei 

 

Capitol 54.02 «  Alte servicii publice generale  » se rectifică în trim.al III -lea cu suma de  (-) 43 mii lei, astfel: 

Titlul I – Cheltuieli de personal……………………….  (-) 53 mii lei detaliat pe alineate: 

                    10.01.12 Indemnizații platite pers.din afara unității ……………..(-) 30 mii lei 

                    10.01.30 Alte drepturi salariale în bani………………………….. (-) 23 mii lei 

Titlul II -Bunuri și servicii, alin.20.01.09 ………………………................. ….(+) 10 mii lei 

- Capitol 65.02 «  Învățământ  » ……………………………….….(+) 62 mii lei, astfel: 

Titlul II -Bunuri și servicii, se rectifică în trim.al III-lea  cu  suma de (+) 27 mii lei, detaliat pe alineate : 

                      20.01.02  Materiale de curățenie……………….………….…….(+) 10 mii lei 

                      20.01.03  Încalzit, iluminat ………………………..……..……..(-) 10 mii lei 

                      20.01.07  Transport…….………………………………...………(-)  6 mii lei 

                      20.01.08  Poștă, telefon………………………………….………(+) 13 mii lei 

                     20.01.09  Mat. și prest.serv.cu caracter funcțional……………….(+) 20 mii lei 

Titlul IX – Asistență socială, alin.57.02.01  se rectifică în trim.al IV-lea  cu  suma de (+) 35 mii lei,  

- Capitol 68.02 «Asigurări și asistență socială» Titlul IX – Asistență socială alin.57.02.01  

 …………………………………………………………………… (+) 199,00 mii lei, astfel: 

                           se rectifică în trim.al III -lea cu  suma de………………….(+) 100 mii lei 

                           se rectifică în trim.al IV-lea cu suma de ……..……………(+) 99 mii lei 

- Capitol 70.02 «  Locuințe, servicii și dezvoltare  » Titlul XI – Alte cheltuieli se rectifică în trim.al III-lea cu  

suma de ….................................................................................(+) 1 mie lei 

                                          SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

TOTAL……………………………………………………………….………….(+) 368 mii lei,din care repartizat 

pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli: 

 

- Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  » Titlul XII - Active nefinanciare, alin.71.01.01 se 

rectifică în trim.al III-lea   cu  suma de …………………..........(+) 40 mii lei 

 - Capitol 65.02 «  Învățământ  » Titlul XII - Active nefinanciare, alin.71.01.01 se rectifică în trim.al III –lea cu  

suma de…………………………………………………………….. (+) 198 mii lei 

- Capitol 84.02 «  Transporturi  Titlul XII - Active nefinanciare, alin.71.01.30 se rectifică în trim al III-lea   cu  

suma de ………………………………………...............................(+) 130 mii lei 

        Art.2.-  Se aproba modificarea Programului de investitii publice si Planul  annual de achizitii publice  

pentru anul 2020, conform anexei  nr.1 si anexei nr.2  la prezenta hotarare. 

        Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si biroul financiar-

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

      Art.4- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei 

Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

                                                                                                I N I T I A T O R , 

TATARANI                                                                                P R I M A R             

                                                                                          PATRU CONSTANTIN 

              Avizat de legalitate, 

         Secretar general comuna 

                Mihaila Miaora 
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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R          

 Nr.6909/22.09.2020 

 

                                                  REFERAT    DE  APROBARE 
al Proiectului de hotarare privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dambovita pe anul 2020 repartizat pe  trimestrul al  III- lea si pe   trimestrul al  IV- lea 

 
           Subsemnatul  Patru Constantin  -  Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  analizand : 

  

   - Proiectul de hotarare nr.6908/22.09.2020  initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul  Dambovita; 

  - Adresa Nr.55.033/20.08.2020 transmisa de ANAF- Directia Judeteana a Finantelor Publice 

Dambovita, inregistrata la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.6011./21.08.2020; 

     -  Trimestrializare sume conform OUG nr.135/2020, trnasmisa de Directia Judeteana a Finantelor 

Publice Dambovita, inregistrata la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.6157/26.08.2020 ; 

     -  Adresele cu nr.530/29.07.2020,nr. , respective nr.652/02.09.2020 transmise de Scoala gimnaziala 

Tatarani, inregistrata la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.6340/02.09.2020 ; 

     - Prevederile Hotararii Nr.10/19.02.2020 a Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita privind  

aprobarea bugetului local al comunei Tatarani pe anul 2020; 

       -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizata, privind finantele publice locale;  

       -  Prevederile   Legii nr.5/2020-  Legea  bugetului de stat pe anul 2020; 

  - Avand in vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

          - Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”a”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

       Consider oportun ca printr-o hotarare a  Consiliului  Local  Tatarani sa se aprobe Rectificarea  

Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2020, repartizat pe  trimestrul al  

III- lea si pe  trimestrul al  IV- lea, ca urmare a  faptului ca ne-au fost  repartizate  sume cu diferite 

destinatii : achitarea  indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav, sume pentru elevii cu cerinte 

educationale speciale, achitare executie lucrari pentru obiectivele Dispensar  Caprioru si Scoala 

Capriou . 

    De asemenea rectificarea bugetare consta si  in virare de credite bugetare,  pentru  cheltuieli 

urgente cum ar fi: achizitie de materiale de protectie in vederea combaterii raspandirii COVID- 19 

necesare unitatilor scolare de pe raza comunei, cheltuieli privind  servicii internet si utilizarea 

acestuia in  unitatile scolare in contextul pandemiei generate de COVID- 19, cheltuieli  pentru 

organizarea si desfasurarea in conditii optime a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, 

avand in vedere  si combaterea raspandirii COVID- 19, 

, cat si alte chetuieli care nu au fost prevazute  la adoptarea bugetului initial pe anul 2020. conform 

Proiectului de hotarare nr.6908 /22.09.2020,  

 

                                                                         

          TATARANI                                                            P R I M A R  , 

                                                                                        PATRU  CONSTANTIN                      

 


