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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

 CONSILIUL LOCAL 

                                                          H O T  A R A  R  E 
privind  validarea  modificarilor  inregistrate in  Bugetul local al comunei Tatarani, judetul 

Dambovita pe  anul 2020, ca urmare a Dispozitiei nr.220/16.12.2020 a Primarului comunei 

Tatarani, judetul Dambovita  privind rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dmbovita pe anul 2020 in Trimestrul al IV-lea 

 

 

             Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință extraordinară, 

convocată de îndata  în data de  28.12.2020; 

           Avand in vedere : 

         - Proiectul de hotarare initiat de de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la nr.9555 /28.12.2020; 

       - Dispozitia nr. 220/16.12.2020 a Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita  privind  

rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2020 in Trimestrul al IV-

lea; 

       -  Prevederile  art. 82 din  Legea nr.273/2006 privind finanatele publice locale, actualizata  prin 

punctul 2 al art.1 din OUG.nr.91/30.06.2009; 

      -  Referatul de aprobare nr.9556/28.12.2020 intocmit de Primaraul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

     - Raportul de specialitate cu nr.9558/28.12.2020  intocmit de Cocosila Bianca-Georgiana, consilier 

superior 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.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; 

  - Avizele  consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local   Tatarani; 

       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 A R A S T E: 
 

        Art.1. - Se validează  modificările  înregistrate în  Bugetul local al comunei Tătărani , județul 

Dâmbovița  pe  anul 2020 ca urmare a Dispoziției nr. 220/16.12.2020 a Primarului comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița  privind rectificarea bugetului local al comunei Tătărani , județul Dâmbovița pe anul 

2020 în Trimestrul al IV-lea, astfel:  

 

La partea de venituri 
 

- Indicator  42.02.34  «Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, 

cărbuni, combustibili petrolieri»  se rectifică  cu  suma  de….………………………(+)1  mie lei  

La partea  de  cheltuieli : 
Secțiunea  de funcționare 
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TOTAL………………………………………………….(+)1 mie lei, repartizat pe capitole, titluri și 

alineate de cheltuieli după cum urmează: 

- Capitol 68.02 «Asigurări și asistență socială » Titlu IX – Asistență socială, alin.57.02.01 Ajutoare 

sociale în numerar se rectifică    cu  suma de…………….(+) 1 mie lei 

 
 

    Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

    Art.3 - 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.50                                                                                              ANTON ION 

Data-28.12.2020 

 

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                   MIHĂILĂ  MIOARA 

 

    

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   13 

Nr. Consilieri absenți:     2 
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       R O M A N I A                                     

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R  

   Nr.9555/28.12.2020 

 

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

privind  validarea  modificarilor  inregistrate in  Bugetul local al comunei Tatarani, judetul 

Dambovita pe  anul 2020, ca urmare a Dispozitiei nr.220/16.12.2020 a Primarului comunei 

Tatarani, judetul Dambovita  privind rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dmbovita pe anul 2020 in Trimestrul al IV-lea 

 

       Primarul  comunei Tatarani, judetul Dambovita ;  

      Avand in vedere : 

 

      - Dispozitia nr. 220/16.12.2020 a Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita  privind 

modificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2020 in Trimestrul al II-

lea; 

    -  Prevederile  art. 82 din  Legea nr.273/2006 privind finanatele publice locale, actualizata  prin 

punctul 2 al art.1 din OUG.nr.91/30.06.2009; 

      - 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.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), 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 A R A S T E: 

  

             Art.1. - Se validează  modificările  înregistrate în  Bugetul local al comunei Tătărani , județul 

Dâmbovița  pe  anul 2020 ca urmare a Dispoziției nr. 220/16.12.2020 a Primarului comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița  privind rectificarea bugetului local al comunei Tătărani , județul Dâmbovița pe anul 

2020 în Trimestrul al IV-lea, astfel:  

La partea de venituri 
 

- Indicator  42.02.34  «Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, 

cărbuni, combustibili petrolieri»  se rectifică  cu  suma  de….…………………(+)1  mie lei  

La partea  de  cheltuieli : 
Secțiunea  de funcționare 

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

alineate de cheltuieli după cum urmează: 

- Capitol 68.02 «Asigurări și asistență socială » Titlu IX – Asistență socială, alin.57.02.01 Ajutoare 

sociale în numerar se rectifică    cu  suma de…………...(+) 1 mie lei 
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     Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

    Art.3 - 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, 

                                       P R I M A R 

                                            PATRU  CONSTANTIN 

 

 

 

 

Avizat   pentru legalitate,  

Secretar general  comuna 

       Mihaila Mioara 
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       R O M A N I A                                     

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R  

   Nr.9556 /28.12.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotarare  privind   validarea  modificarilor  inregistrate in  Bugetul local al 

comunei Tatarani, judetul Dambovita pe  anul 2020, ca urmare a Dispozitiei nr.220/16.12.2020 a 

Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita  privind rectificarea bugetului local al comunei 

Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2020 in Trimestrul al IV-lea 

 

 

      Primarul  comunei Tatarani, judetul Dambovita ;  

    Avand in vedere : 

       - Proiectul de hotarare initiat de de Primaraul comunei Tatarani, inregistrat la nr.9555 /28.12.2020; 

       - Dispozitia nr. 220/16.12.2020 a Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita  privind 

modificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2020 in Trimestrul al IV-

lea; 

       -  Prevederile  art. 82 din  Legea nr.273/2006 privind finanatele publice locale, actualizata  prin 

punctul 2 al art.1 din OUG.nr.91/30.06.2009; 

     - 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.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), 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; 

 
 

        Constat ca se impune  supunerea spre aprobare  Consiliului local  a proiectului de hotarare  

privind  validarea  modificarilor  inregistrate in  Bugetul local al comunei Tatarani , judetul 

Dambovita   pe  anul 2020 ca urmare a Dispozitiei nr. 220/16.12.2020 a Primarului comunei 

Tatarani, judetul Dambovita  privind rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dambovita pe anul 2020 in Trimestrul al IV-lea, tinand cont de faptul ca in regim de urgenta a 

fost emisa aceasta dispozitie, ca urmarea a  faptulului ca in data de 15.12.2020  au fost  

transferate sume privind  «Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri» și necesitatea efectuării plăților catre beneficiari.   
 

P R I M A R 

PATRU  CONSTANTIN 
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       R O M A N I A                                     

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        PRIMARIA  

Nr. 9558 / 28.12.2020 

 

 

                                                  REFERAT   DE  SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare  privind    validarea  modificarilor   inregistrate in  Bugetul local al 

comunei Tatarani , judetul Dambovita  pe  anul 2020, ca urmare a Dispozitiei nr. 220/16.12.2020 

a Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita  privind rectiificarea bugetului local al 

comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2020 

 in Trimestrul  al  IV- lea 

 

 

       Subsemnata Cocosila Bianca Georgiana, consilier superior la biroul financiar-contabil  din cadrul 

aparatului de specialitate la  Primarului  comunei Tatarani, judetul Dambovita,  avand in vedere : 

       - Proiectul de hotarare initiat de de Primaraul comunei Tatarani, inregistrat la nr.9555 /28.12.2020; 

         - Dispozitia nr. 220/16.12.2020 a Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita  privind 

modificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2020 in Trimestrul  al  II- 

lea; 

       -  Prevederile  art. 82 din  Legea nr.273/2006 privind finanatele publice locale, actualizata  prin 

punctul 2 al art.1 din OUG.nr.91/30.06.2009; 

        -  Referatul de aprobare nr.9556/.28.12.2020 intocmit de Primaraul 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.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), 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; 

 
 

        Constat ca se impune  supunerea spre aprobare  Consiliului local , a proiectului de hotarare  

privind  validarea  modificarilor  inregistrate in  Bugetul local al comunei Tatarani , judetul 

Dambovita   pe  anul 2020 ca urmare a Dispozitiei 220/16.12.2020 a Primarului comunei 

Tatarani, judetul Dambovita  privind rectiificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dmbovita pe anul 2020 in Trimestrul  al  IV- lea, acesta  respectand legislatia in vigoare. 

 

 

                                                   Consilier superior, 

 

                                              Cocosila Bianca Georgiana 

 

 

 


