
       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

                                                                 H O T Ă R Â R E 

Privind  acordarea de cadouri  preșcolarilor și elevilor școlari  înscriși  la școlile și grădinițele 

de pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun 

 

 

    Consiliul Local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în  data 

de 09.12.2020; 

      Având în vedere : 

 -  Proiectul de hotarare Nr.8763 /25.11.2020, initiat de primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita 

prin care se propune alocarea unei sume /copil pentru achizitionarea cadourilor destinate prescolarilor 

si elevilor scolari  inscrisi  la scolile si gradinitele de pe raza comunei Tatarani; 

 - Referatul de aprobare inregistrat la Nr.8797/25.11.2020 al proiectului de hotarare intocmit de 

primarul localitaii ; 

 - Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate, inregistrat la 

nr.8799/25.11.2020;  

 - Prevederile  art.20 alin.1) lit.”i” coroborate  cu cele ale anexei II Capitolul II pct.9 lit.”d” din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -  Raportul de avizare  favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tatarani; 

      In temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”a”si lit.”b”, art.139  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 aprobă acordarea de cadouri preșcolarilor și elevilor școlari  înscriși  la școlile și 

grădinițele de pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun. 

 

     Art.2- Se aprobă alocarea sumei de 25 lei/copil din bugetul local pentru achiziționarea unui număr 

de 366 cadouri destinate serbării pomului de Crăciun în anul 2020 pentru preșcolarii și elevii școlari  

înscriși  la școlile și grădinițele de pe raza comunei Tătărani, juțetul Dâmbovița, conform evidențelor 

transmise  de  școala gimnazială Tătărani. 

        (1)- Plata produselor pentru cadouri se va face  din bugetul local de venituri și cheltuieli al  

comunei Tătărani, juțetul Dâmbovița, de la capitolul 51.02” Autoritati executive”. 

 

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

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

 

 

 



 

 

     Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarul  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. 

 

 

 

 

                                                                                                PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ   

TĂTĂRANI                                                                                        ANTON  ION 

Nr.45 

Data-09.12.2020 

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                             SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                       MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă”, nicio „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 15 

Nr. consilieri în funcție: 15   

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

  Nr.8763/25.11.2020 

 

                                                      PROIECT    DE   HOTARARE 

Privind  acordarea de cadouri  preșcolarilor și elevilor școlari  înscriși  la școlile și grădinițele 

de pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun 

 

     Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

     Având în vedere : 

  

 - Prevederile  art.20 alin.1) lit.”i” coroborate  cu cele ale anexei II Capitolul II pct.9 lit.”d” din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”a”si lit.”b”, art.136 alin.1), art.139  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; 

 

 

 

                                           PROPUN  CONSIULUI   LOCAL  TATARANI: 

 

       Art.1- Se aprobă acordarea de cadouri preșcolarilor și elevilor școlari  înscriși  la școlile și 

grădinițele de pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun. 

     Art.2- Se aprobă alocarea sumei de 25 lei/copil din bugetul local pentru achiziționarea unui număr 

de 366 cadouri destinate serbării pomului de Crăciun în anul 2020 pentru preșcolarii și elevii școlari  

înscriși  la școlile și grădinițele de pe raza comunei Tătărani, juțetul Dâmbovița, conform evidențelor 

transmise  de  școala gimnazială Tătărani. 

        (1)- Plata produselor pentru cadouri se va face  din bugetul local de venituri și cheltuieli al  

comunei Tătărani, juțetul Dâmbovița, de la capitolul 51.02” Autoritati executive”. 

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

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

     Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarul  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 

                                                                                                    P R I M A R 

                                                                                           PĂTRU CONSTANTIN 

                                                                                  

                    Avizat de legalitate, 

       SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                 MIHĂILĂ MIOARA 

 

 



       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

  Nr.8797 /25.11.2020 

 

 

 

                                                       REFERAT  DE  APROBARE 

 al proiectului de hotarare privind  acordarea de cadouri  preșcolarilor și elevilor școlari  înscriși  

la școlile și grădinițelede pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, 

 cu prilejul sărbătorilor de Crăciun 

 

 

 

     Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita tinand cont de: 

 -  Proiectul de hotarare Nr.8763 /25.11.2020, initiat de primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita 

prin care se propune alocarea unei sume /copil pentru achizitionarea cadourilor destinate serbarii 

pomului de Craciun pentru prescolarilor si elevilor scolari  inscrisi  la scolile si gradinitele de pe 

raza comunei Tatarani; 

 - Prevederile  art.20 alin.1) lit.”i” coroborate  cu cele ale anexei II Capitolul II pct.9 lit.”d” din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”a”si lit.”b”, art.136 alin.1),  art.139  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; 

 

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

acordarea de cadouri  prescolarilor si elevilor scolari  inscrisi  la scolile si gradinitele de pe raza 

comunei Tatarani, judetul Dambovita, sa se aloce sume de din bugetul local pentru achizitionarea unui 

numar de 366 cadouri destinate  serbarii pomului de Craciun in anul 2020 pentru prescolarii, elevii 

scolari  si copiii din gradinitele de pe raza comunei Tatarani, judetul Dambovita, conform evidentelor 

transmise  de  scoala gimnaziala Tatarani. 

         

 

 

 

                                                                                                    P R I M A R 

                                                                                           PATRU CONSTANTIN



                                                                             

    R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

  Nr. 8799/25.11.2020 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

al proiectului de hotarare privind  acordarea de cadouri  preșcolarilor și elevilor școlari  înscriși  

la școlile și grădinițelede pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, 

 cu prilejul sărbătorilor de Crăciun 

 

 

     Subsemnata Cocoșilă Bianca- Georgiana, consilier superior la biroul financiar contabilitate  din cadrul 

aparatului de specialitate  al   Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita , tinand cont de: 

 -  Proiectul de hotarare Nr.8763 /25.11.2020, initiat de primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita 

prin care se propune alocarea unei sume /copil pentru achizitionarea cadourilor destinate serbarii 

pomului de Craciun pentru prescolarilor si elevilor scolari  inscrisi  la scolile si gradinitele de pe 

raza comunei Tatarani; 

- Referatul de aprobare inregistrat la Nr. 8797/25.11.2020, al proiectului de hotarare intocmit de 

primarul localitaii ; 

 - Prevederile  art.20 alin.1) lit.”i” coroborate  cu cele ale anexei II Capitolul II pct.9 lit.”d” din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

    - Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”a”si lit.”b”, art.136 alin.1),  art.139  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; 

 

 

         Proiectul de hotarare privind acordarea de cadouri  prescolarilor si elevilor scolari  inscrisi  la scolile 

si gradinitele de pe raza comunei Tatarani, judetul Dambovita, poate fi supus dezbaterii Consiliului local 

Tatarani, in forma propusa prin Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita. 

  

 

 

                                                    CONSILIER SUPERIOR,  

                                            Cocoșilă Bianca Georgiana 

 

 

 

 

 

 

                     

 


