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          R O M Â N I  A 

JUDETUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA   TĂTĂRANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

 

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

pe anul 2021 pe trimestrul al  III- lea la partea de venituri si cheltuieli 

 

        Consiliul local al Tătărani, județul Dâmbovița ,convocat  în sedinta ordinară  convocată de în 

data  de  26 .07.2021;  

         Având în vedere : 

       - Proiectul de hotarare  nr.34/14.07.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Referatul de aprobare  nr.7144/15.07.2021 intocmit de  Primarul  Tătărani, județul Dâmbovița, 

     - Raportul  de specialitate Nr.7149/15.07.2021,intocmit de consilierul din cadrul biroului  financiar-

contabilitate din cadrul Primariei  comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

     - Prevederile Hotararii Nr.16/22.04.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind  

aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2021; 

     -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;  

     -  Prevederile   Legii nr.15/2021-  Legea  bugetului de stat pe anul 2021; 

  - Prevederile de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

  -  Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, județul 

Dâmbovița,         

    În 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

H O  T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

        Art.1. - Se aprobă   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 

2021 –trimestrul al  III- lea la partea de venituri si cheltuieli , după cum urmează:  
 

La partea de venituri 

 TOTAL........................................................................................................71 mii lei, astfel: 
 Indicator  07.02.01  « Impozit și taxa pe clădiri »  se rectifică cu  suma  de…(+) 19 mii lei  

- Indicator  07.02.02  «Impozit și taxa pe teren » se rectifică  cu  suma  de….(+) 30 mii lei  

- Indicator  16.02.  «Impozit și taxa pe mijloacele de transport» se rectifică  cu  suma  

de…...…………………………….………………..……………………………(+) 22 mii lei  

-Indicator 37.02.03 « Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare» se rectifică  cu  suma  de………………...(-) 84 mii lei 

- Indicator 37.02.04 « Varsăminte din secțiunea de funcționare» se rectifică  cu  suma  

de………….……………………………… ……...……......................................(+) 84 mii lei 

 

La partea  de  cheltuieli 

  TOTAl..…………………………………………………………………71 mii lei, astfel: 

Secțiunea de funcționare : 

     Cheltuieli total………………………………………………………..(-) 13 mii lei : 

- Capitol 51.02 « Autorități publice și executive » Titlu II- Bunuri și servicii 

……………………………………………….………………………………(+)10 mii lei,  
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- Capitol 68.02 « Asigurări și asistența socială », Titlu I – Cheltuieli de personal, se rectifică  cu  suma de 

………………………………………………………………….(+) 57 mii lei  

 - Capitol  84.02 « Transporturi », Titlu II- Bunuri și servicii , se rectifică  cu  suma 

de…….………………………………………………....................................(-) 80 mii lei                                               

 Secțiunea de dezvoltare : 

Cheltuieli total………………………………………………….……..(+) 84 mii lei: 

- Capitol 65.02 «  Învățământ  » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.01 se rectifică  cu  suma de 

………………………………………………………………….(+) 184 mii lei 

- Capitol 67.02 «  Cultură, recreere și religie  » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.30 se rectifică  

cu  suma de …………………………………………...(+) 20 mii lei 

- Capitol 70.02 « Locuințe, servicii și dezvoltare » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.30  se 

rectifică  cu  suma de …………………………………………...(-) 170 mii lei 

- Capitol 84.02 « Transporturi » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.30  se rectifică  cu  suma de 

………………………………………………………...(+) 50 mii lei 

       

    Art.2.-  Se aproba modificarea Programului de investitii publice pentru anul 2021, conform anexei   

la prezenta hotarare,  

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

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 

  Art.4- Prezenta hotărâre se comunică 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 pe pagina de internet wwwprimariatatarani.ro și în Monitorul  Oficial Local, 

subeticheta”Hotărârile autorității deliberative”. 

 

 

     

TATARANI                                                                               PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.35                                                                                           DUMITRU ADRIAN-GEORGE 

Data –26.07.2021 

 

                                          Contrasemnează pentru legalitate 

                                               Secretar general comună 

                                                   MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi „pentru”, …… voturi „împotrivă”,  …….. voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   14 

Nr. consilieri absenți:      1 
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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R 

 

 

      P R O I E C T      DE     H O T  Ă R A  R  E 
                                                                   Nr.34/14.07.2021 

 

Privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

pe anul 2021 pe trimestrul al  III- lea la partea de venituri si cheltuieli 

 

 

 

      Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  ; 

      Avand in vedere : 

 

    - Raferatul cu nr.7152/13.07.2021 întocmit de conpartimetul de resort cu privire la  necesitatea 

fondurilor salariale pentru achitarea  salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

      - Prevederile Hotararii Nr.16/22.04.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind  

aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2021; 

     -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;  

     -  Prevederile   Legii nr.15/2021-  Legea  bugetului de stat pe anul 2021; 

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

transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

     În 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

H O  T Ă R Ă Ș T E: 

 

  Art.1. - Se aprobă   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 

2021 –trimestrul al  III- lea la partea de venituri si cheltuieli , după cum urmează:  
 

La partea de venituri 
 TOTAL...................................................................................................................................71 mii lei, astfel: 

 Indicator  07.02.01  « Impozit și taxa pe clădiri »  se rectifică cu  suma  de…………….(+) 19 mii lei  

- Indicator  07.02.02  «Impozit și taxa pe teren » se rectifică  cu  suma  de………………(+) 30 mii lei  

- Indicator  16.02.  «Impozit și taxa pe mijloacele de transport» se rectifică  cu  suma  

de…...…………………………….………………..………………………………………….(+) 22 mii lei  

-Indicator 37.02.03 « Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare» se rectifică  cu  suma  de……………….................................................................(-) 84 mii lei 

- Indicator 37.02.04 « Varsăminte din secțiunea de funcționare» se rectifică  cu  suma  de….(+) 84 mii lei 

 

La partea  de  cheltuieli 

  TOTAl..…………………………………………………………………………………..71 mii lei, astfel: 

Secțiunea de funcționare : 

     Cheltuieli total………………………………………………………………………….(-) 13 mii lei : 

- Capitol 51.02 « Autorități publice și executive » Titlu II- Bunuri și servicii ……………(+)10 mii lei,  
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- Capitol 68.02 « Asigurări și asistența socială », Titlu I – Cheltuieli de personal, se rectifică  cu  suma de 

………………………………………………………………….(+) 57 mii lei  

 - Capitol  84.02 « Transporturi », Titlu II- Bunuri și servicii , se rectifică  cu  suma de…..(-) 80 mii lei  

                                              

 Secțiunea de dezvoltare : 

   Cheltuieli total………………………………………………….………………………..(+) 84 mii lei: 

- Capitol 65.02 «  Învățământ  » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.01 se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………………………………………………….(+) 184 mii lei 

- Capitol 67.02 «  Cultură, recreere și religie  » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.30 se rectifică  

cu  suma de …………………………………………………………………………………..(+) 20 mii lei 

- Capitol 70.02 « Locuințe, servicii și dezvoltare » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.30  se 

rectifică  cu  suma de ………………………………………….........................................(-) 170 mii lei 

- Capitol 84.02 « Transporturi » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 71.01.30  se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………….......................................................(+) 50 mii lei 

       

    Art.2.-  Se aproba modificarea Programului de investitii publice pentru anul 2021, conform anexei   

la prezenta hotarare,  

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

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 

  Art.4- Prezenta hotărâre se comunică 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 pe pagina de internet wwwprimariatatarani.ro și în Monitorul  Oficial Local, 

subeticheta”Hotărârile autorității deliberative”. 

 

 

 

 

                                                                                             I N I Ț I A T O R , 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

           Avizat pentru 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.7144 /15.07.2021 

 

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

Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al III lea la partea de venituri si cheltuieli 

 

 

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

 

       - Proiectul de hotarare  nr.34/14.07.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,       

    - Referatul cu nr.7052/13.07.2021 întocmit de conpartimetul de resort cu privire la  necesitatea 

supminemtării fondurilor salariale pentru achitarea drepturilor salarile ale  asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav; 

     - Prevederile Hotararii Nr.16/22.04.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind  

aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2021; 

     -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;  

     -  Prevederile   Legii nr.15/2021-  Legea  bugetului de stat pe anul 2021; 

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

transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

 

         

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

privind rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2021 –

Trimestrul al IIIlea la partea de venituri si cheltuieli, prin majorarea veniturilor si cheltuielilor, 

conform Proiectului de hotarare nr.34/14.07.2021, tinand cont de  necesitatea supminemtării 

fondurilor salariale pentru achitarea drepturilor salarile ale  asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav; 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


