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       R O M Â N I  A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Ȃ R E 
Privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

pe   trimestrul al  IV- lea al anului 2020 

 

     Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița convocat  in in sedinta ordinară  din 

data de 09.12.2020; 

         Având în vedere : 

      -  Proiectul de hotarare nr.8960 /02.12.2020  initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul  Dambovita; 

   - Contul de execuție al bugetului local  emis de Trezoreria Târgoviște la data de 27.11.2020 ; 

     - Referatul de aprobare nr. 8961/02.12.2020  intocmit de  Primarul  comunei Tatarani, judetul  

Dambovita; 

     - Rapoartele de specialitate Nr. 8963 /02.12.2020, nr.9092/07.12.2020, respectiv nr.9128/08.12.2020  

intocmite de consilierul superior de  la biroul 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 aprobă  rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe   

trimestrul al  IV- lea al anului 2020, după cum urmează:  
 

La partea de venituri 

   TOTAL……………………………………………………………….………………….(+)390 mii lei, 

repartizat pe indicatoare de venituri: 

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

bugetelor locale»  se rectifică în Trim.al IV-lea cu  suma …………………...............(+) 192  mii lei  

 

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

dezvoltare»  se rectifică în trim.al IV-lea cu  suma de………….……....................(-) 1  mie lei 

- Indicator 37.02.04 «Vărsăminte din secțiunea de funcționare»  se rectifică în trim. al IV-lea  cu  

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

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

trim al IV-lea cu  suma  de…...………………….……………………….……………(+) 198  mii lei  
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La partea  de  cheltuieli :   
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

 

     TOTAL……………………………………………………………….……... (+)191 mii lei,  repartizat 

pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli: 

 

 Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  »……………………..(-) 74 mii lei 

 Titlul I-Cheltuieli de personal se rectifică în trim.al IV-lea   cu  suma de.. (-)120 mii lei, astfel: 

1001.01   Salarii de bază…………………………………………………………(-) 55 mii lei 

1001.12  Indemnizatii plătite unor pers.din afara unității………………………..(-) 61 mii lei 

1001.17 Indemnizații de hrană……………………………………………………(-) 4 mii lei 

Titlul II -Bunuri și servicii, se rectifică în trim.al IV-lea   cu  suma de (+) 46 mii lei , astfel: 

 2001.09 Materiale si prest.servicii cu caracter funcțional……………………….(+)31 mii lei 

2001.30 Alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare……………………...(+)10 mii lei 

2005.30 Alte obiecte de inventar…………………………………………………(+)5 mii lei 

Capitol  65.02 «  Învățământ  » Titlul II – Bunuri și servicii, alin 2001.09 Materiale si prest.servicii cu 

caracter funcțional se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de…………………(+) 10 mii lei 

Capitol 67.02 «  Cultură, recreere și religie » Titlul XI – Alte cheltuieli, alineat 5912 Susținerea 

cultelor se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de……………………………..(+) 50 mii lei 

Capitol 68.02 « Asigurări și asistență socială », se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma 

de………………………………………………………………………………….(+)200 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal……………………………………………………(+) 5 mii lei 

alineat 1001.01 Salarii de bază…………………………………………………….(+) 8 mii lei 

alineat 1001.17 Indemnizații de hrană……………………………………………..(-) 3 mii lei 

Titlul IX Asistență socială, alineat 5702.01 Ajutoare sociale în numerar…….....(+)195 mii lei 

Capitol 74.02 «  Protecția mediului  » Titlul II – Bunuri și servicii, alineat 2001.09 Materiale si 

prest.servicii cu caracter funcțional se rectifică în trim.al IV-lea cu  suma de ….(+) 5 mii lei 

 

 

                                                  SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

    TOTAL……………………………………………………………….…… (+) 199 mii lei, repartizat pe 

capitole și  titluri  de cheltuieli: 

   Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  » Titlul XII - Active nefinanciare, 
alin.7101.01 se rectifică în trim.al IV-lea   cu  suma de …………………………(+) 198 mii lei 

  Capitol 70.02 «  Locuințe, servicii și dezvoltare publică » Titlul XII - Active nefinanciare, alineat 

7101.30 Alte cheltuieli se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de……………….(+) 1 mie lei,  

 

        Art.2.-  Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pentru anul 2020, conform anexei  

nr.1 la prezenta hotărâre. 

 

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

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  
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      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. 

 

 

 

 
TĂTĂRANI                                                                                      PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.48                                                                                                           ANTON ION 

 

 
Data –09.12.2020 

 

           

                                                  Contrasemnează, 

                                               Secretar general comună 

                                                    Mihăilă  Mioara 

 

 

 

 

 

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

Nr. consilieri în funcție: 15  

Nr. consilieri prezenți:   15 

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

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

   Nr.8960/02.12.2020 

      P R O I E C T      DE     H O T  Ă R Â  R  E 

Privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

pe   trimestrul al  IV- lea al anului 2020 

 

             Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița ; 
             Aâand în vedere : 

   - Contul de execuție al bugetului local  emis de Trezoreria Târgoviște la data de 30.11.2020 ; 

 - 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; 
         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 aprobă  rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe   

trimestrul al  IV- lea al anului 2020, dupa cum urmeaza: 

La partea de venituri 

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

dezvoltare»  se rectifică în trim.al IV-lea cu  suma de………….……................(-) 1  mie lei 

- Indicator 37.02.04 «Vărsăminte din secțiunea de funcționare»  se rectifică în trim. al IV-lea  cu  

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

  
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

TOTAL……………………………………………………………….………. (+) 119 mii lei,  repartizat 

pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli: 

Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  »…………………….(-) 74 mii lei 

 Titlul I-Cheltuieli de personal se rectifică în trim.al IV-lea   cu  suma de (-)120 mii lei, astfel: 

1001.01   Salarii de bază………………………………………………………..(-) 55 mii lei 

1001.12  Indemnizatii plătite unor pers.din afara unității………………………(-) 61 mii lei 

1001.17 Indemnizații de hrană…………………………………………………….(-) 4 mii lei 

Titlul II -Bunuri și servicii, se rectifică în trim.al IV-lea   cu  suma de (+) 46 mii lei , astfel: 

 2001.09 Materiale si prest.servicii cu caracter funcțional……………………….(+)31 mii lei 

2001.30 Alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare……………………...(+)10 mii lei 

2005.30 Alte obiecte de inventar…………………………………………………(+)5 mii lei 

Capitol  65.02 «  Învățământ  » Titlul II – Bunuri și servicii, alin 2001.09 Materiale si prest.servicii cu 

caracter funcțional se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de…………………(+) 10 mii lei 

Capitol 67.02 «  Cultură, recreere și religie » Titlul XI – Alte cheltuieli, alineat 5912 Susținerea 

cultelor se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de…………………………….(+) 50 mii lei 

Capitol 68.02 «  Asigurări și asistență socială » Titlul IX – Asistență socială, se rectifică în trim.al 

IV –lea cu  suma de………………………………………….………………….(+) 8 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal………………………………………………….(+) 5 mii lei 

alineat 1001.01 Salarii de bază…………………………………………………..(+) 8 mii lei 
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alineat 1001.17 Indemnizații de hrană…………………………………………...(-) 3 mii lei 

Titlul IX Asistență socială, alineat 5702.01 Ajutoare sociale în numerar……...(+) 3 mii lei 

Capitol 74.02 «  Protecția mediului  » Titlul II – Bunuri și servicii, alineat 2001.09 Materiale si 

prest.servicii cu caracter funcțional se rectifică în trim.al IV-lea cu  suma de …..(+) 5 mii lei 

 

                                          SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

    TOTAL……………………………………………………………….……… (+) 1 mie lei,  repartizat 

pe capitole și  titluri  de cheltuieli: 

 Capitol 70.02 «  Locuințe, servicii și dezvoltare publică » Titlul XII - Active nefinanciare, alineat 

7101.30 Alte cheltuieli se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de…………. (+) 1 mie lei,  

 

        Art.2.-  Se aproba modificarea Programului de investitii publice pentru anul 2020, conform anexei  

nr.1 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 Ț I A T O R , 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R             

                                                                                          PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

              Avizat de legalitate, 

         Secretar general comună 

                Mihăilă Mioara 
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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R          

 Nr.8961/02.12.2020 

 

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

Dambovita pe   trimestrul al  IV- lea al anului 2020 

 

 

           Subsemnatul  Patru Constantin  -  Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  

analizand : 

  

        - Proiectul de hotarare nr. 8960/02.12.2020 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul  Dambovita; 

     - Contul de execuție al bugetului local  emis de Trezoreria Târgoviște la data de 27.11.2020 ; 

     - 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   trimestrul al  IV- lea al anului 2020, ca 

urmare a  faptului ca la intocmirea bugetului local pe anul 2020 au fost alocate sume pentru 

cheltuieli de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărani, care până în 

prezent nu au fost cheltuite, motiv pentru care propun redistribuirea acestora pentru : 

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

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

   - achiziția unor obiecte de inventar ;  

  - amenajarea domeniului public din fața dispensarului din satul Căprioru; 

   -reabilitare coșuri centrale termice  la unitățile școlare de pe raza comunei Tătărani; 

   - suplimentarea sprijinului financiar pentru Parohia Gheboieni. 

 

    Drept pentru care propun virarea de credite bugetare  pentru  cheltuieli asa cum au fost 

detaliate in Proiectul de hotarare nr. 8960/02.12.2020 

 

 Cererea parohiei Ghe. Nr,8906/27.1102020 

 

                                                                         

          TATARANI                                                            P R I M A R  , 

                                                                                        PATRU  CONSTANTIN    
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Primăria Comunei   Tătărani 

Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr.8963./02.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Subsemnata  Cocoșilă Bianca-Georgiana, consilier superior în cadrul Biroului  Financiar-

Contabilitate, în  urma analizei: 

- referatului de aprobare nr.8961 din data de 02.12.2020 și a proiectului de hotărâre nr.8960 din data de 

02.12.2020 întocmite de Primarul comunei Tătărani, 

-contului de execuție al bugetului local la data de 27.11.2020  

-solicitarea de suplimentare a sprijinului financiar acordat în anul 2020  înaintată de Parohia Gheboieni  

cu nr.8906 din 27.11.2020 

propun  rectificarea bugetului local pentru anul 2020 prin virare de credite bugetare  astfel : 

 

La partea de venituri 

 

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

dezvoltare»  se rectifică în trim.al IV-lea cu  suma de………….…….....(-) 1  mie lei 

- Indicator 37.02.04 «Vărsăminte din secțiunea de funcționare»  se rectifică în trim. al IV-lea  cu  

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

 

La partea  de  cheltuieli :   
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

TOTAL……………………………………………………………….………. (+) 119 mii lei,  repartizat 

pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli: 

Capitol 51.02 «  Autorități publice și acțiuni externe  »………………………(-) 74 mii lei 

 Titlul I-Cheltuieli de personal se rectifică în trim.al IV-lea   cu  suma de (-)120 mii lei, astfel: 

1001.01   Salarii de bază………………………………………………………….(-) 55 mii lei 

1001.12  Indemnizatii plătite unor pers.din afara unității……………………..(-) 61 mii lei 

1001.17 Indemnizații de hrană……………………………………………………(-) 4 mii lei 

Titlul II -Bunuri și servicii, se rectifică în trim.al IV-lea   cu  suma de (+) 46 mii lei , astfel: 

 2001.09 Materiale si prest.servicii cu caracter funcțional……………………(+)31 mii lei 

2001.30 Alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare…………………..(+)10 mii lei 

2005.30 Alte obiecte de inventar………………………………………………(+)5 mii lei 

Capitol  65.02 «  Învățământ  » Titlul II – Bunuri și servicii, alin 2001.09 Materiale si prest.servicii cu 

caracter funcțional se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de(+) 10 mii lei 

Capitol 67.02 «  Cultură, recreere și religie » Titlul XI – Alte cheltuieli, alineat 5912  Susținerea 

cultelor se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma de……………. (+) 50 mii lei 

Capitol 68.02 «  Asigurări și asistență socială » Titlul IX – Asistență socială, se rectifică în trim.al 

IV –lea cu  suma de………………………………………….……. (+) 8 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal…………………………………………………(+) 5 mii lei 

alineat 1001.01 Salarii de bază…………………………………………………(+) 8 mii lei 

alineat 1001.17 Indemnizații de hrană…………………………………………(-) 3 mii lei 

Titlul IX Asistență socială, alineat 5702.01 Ajutoare sociale în numerar…….(+) 3 mii lei 

Capitol 74.02 «  Protecția mediului  » Titlul II – Bunuri și servicii, alineat 2001.09 Materiale si 

prest.servicii cu caracter funcțional se rectifică în trim.al IV-lea cu  suma de 

…........................................................................................................................(+) 5 mii lei 
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                                          SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

TOTAL……………………………………………………………….……… (+) 1 mie lei,  repartizat pe 

capitole și  titluri  de cheltuieli: 

 Capitol 70.02 «  Locuințe, servicii și dezvoltare publică » Titlul XII - Active nefinanciare, alineat 

7101.30 Alte cheltuieli se rectifică în trim.al IV –lea cu  suma 

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

Menționez aici necesitatea  modificării Programului  de investiții publice pentru anul 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

02.12.2020                                                                                                Semnătura, 

                                                                                                   Cocoșilă Bianca-Georgiana 

 


