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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  IV- lea  

 

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

data  de  28 .10.2021;  

         Având în vedere : 

       - Proiectul de hotarare  nr.49/21.10.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Referatul de aprobare  nr.10.203 /21.10.2021 întocmit de  Primarul  Tătărani, județul Dâmbovița, 

      - Raportul  de specialitate Nr.10205/21.10.2021 intocmit de consilierul din cadrul biroului  financiar-

contabilitate din cadrul Primariei  comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

      - Extrasul de cont din data de 19.10.2021 privind finantarea  Programului National  de Dezvoltare  Locala  

generat de Sistemul Forexebug al ANAF ; 

     - 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) 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  IV- lea, după cum urmează:  
 

La partea de venituri 

  

TOTAL………………………………………………………………….. (+) 365 mii lei, 

din care repartizaăt indicatori de venituri 

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

rectifică  cu  suma  de…...………………………….………………………....(+) 365  mii lei  

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

secțiunii de dezvoltare» se rectifică  cu  suma  de……………………………...(+) 40 mii lei 

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

de…………………………………………………………………………….......(-) 40 mii lei 
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La partea  de  cheltuieli :  

 Secțiunea  de funcționare 

TOTAL………………………………………………………………………… (+) 40 mii 

lei, din care repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli 

- Capitol 65.02 « Învățământ », Titlu II- Bunuri și servicii,  se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………….……………………….(+) 10 mii lei  

- Capitol 70.02 «Locuințe, servicii și dezvoltare », Titlu II- Bunuri și servicii,  se rectifică  

cu  suma de …………………………………..……………………………….(+) 30 mii lei  

Secțiunea  de dezvoltare 

TOTAL…………………………………………………………. (+) 325 mii lei, din care 
repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli 

-Capitol 51.02 « Autorități publice și executive » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 

71.01.30  ………………………………………………...................................(-) 40 mii lei 

- Capitol 65.02 «  Învățământ  » Titlu XII - Active nefinanciare…………… (+) 275 mii lei 

astfel :                                        
 Alineat 71.01.01 ……………………….. …………………………………...(+) 365 mii lei 

 Alineat 71.01.30 ………………………… …………………………………..(-)   90 mii lei 

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

……………………………………………………………………….(+) 101 mii lei astfel :                                        
Alineat 71.01.01 ……………………….……………………………………..(+) 131 mii lei 

Alineat 71.01.30 ………………………… ……………………………………(-)   30 mii lei 

- Capitol 84.02 « Transporturi » Titlu XII - Active nefinanciare,  alineat 71.01.30 

 ………………………………………………....................................................(-) 11 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”. 

   

TĂTĂRANI                                                                               PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.  49                                                                                                           ANTOFIE  ION 

Data –28.10.2021 

 

                                          Contrasemnează pentru legalitate 

                                               Secretar general comună 

                                                   MIHĂILĂ MIOARA 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15 

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

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

 

 

      P R O I E C T      DE     H O T  Ă R Â  R  E 
                                                                   Nr.49/21.10.2021 

Privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

pe anul 2021 pe trimestrul al  IV- lea  

 

 

 

      Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița  ; 

      Având în vedere : 

        - Extrasul de cont din data de 19.10.2021 privind finantarea  Programului National  de Dezvoltare  

Locala  generat de Sistemul Forexebug al ANAF ; 

    - 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; 

-   Având 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) 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  IV- lea, după cum urmează:  
 

La partea de venituri 

  

TOTAL………………………………………………………………….. (+) 365 mii lei, 

din care repartizat indicatori de venituri 

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

rectifică  cu  suma  de…...………………………….………………………....(+) 365  mii lei  

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

secțiunii de dezvoltare» se rectifică  cu  suma  de……………………………...(+) 40 mii lei 

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

de…………………………………………………………………………….......(-) 40 mii lei 
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La partea  de  cheltuieli :  

 Secțiunea  de funcționare 

TOTAL………………………………………………………………………… (+) 40 mii 

lei, din care repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli 

- Capitol 65.02 « Învățământ », Titlu II- Bunuri și servicii,  se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………….……………………….(+) 10 mii lei  

- Capitol 70.02 «Locuințe, servicii și dezvoltare », Titlu II- Bunuri și servicii,  se rectifică  

cu  suma de …………………………………..……………………………….(+) 30 mii lei  

 

Secțiunea  de dezvoltare 

TOTAL……………………………………………………… (+) 325 mii lei, din care 
repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli 

-Capitol 51.02 « Autorități publice și executive » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 

71.01.30  ………………………………………………...................................(-) 40 mii lei 

- Capitol 65.02 «  Învățământ  » Titlu XII - Active nefinanciare…………… (+) 275 mii lei 

astfel :                                        
 Alineat 71.01.01 ……………………….. …………………………………...(+) 365 mii lei 

 Alineat 71.01.30 ………………………… …………………………………..(-)   90 mii lei 

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

………………………………………………………………………...(+) 101 mii lei,astfel :                                        
Alineat 71.01.01 ……………………….……………………………………..(+) 131 mii lei 

Alineat 71.01.30 ………………………… ……………………………………(-)   30 mii lei 

- Capitol 84.02 « Transporturi » Titlu XII - Active nefinanciare,  alineat 71.01.30 

 ………………………………………………....................................................(-) 11 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 

  

 



 5 

 

 
       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R          

 Nr.10.203 /21.10.2021 

 

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

Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV lea  

 

 

 

          Subsemnatul  Patru Constantin ,Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  analizând : 
 

      -    Proiectul de hotarare  nr.49/21.10.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Extrasul de cont din data de 19.10.2021 privind finantarea  Programului National  de Dezvoltare  

Locala  generat de Sistemul Forexebug al ANAF ; 

     - 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.49/21.10.2021, tinand cont de  necesitatea tinand cont de faptul ca am 

primit finantare  prin  Programul National  de Dezvoltare  Locala pentru obiectivul de investiții 

« Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire Scoala Generala cu clasele I-VIII din satul 

Căprioru, comuna Tătărani, judetul Dâmbovita  ». 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂTĂRANI  

   Comisia Nr.1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului și 

turism,  amenajarea teritoriului și urbanism 

 

 

AVIZUL 

Nr. ........... din ……10.2021 

 

pentru Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local  nr.49/21. 10.2021 privind  rectificarea  Bugetului 

local al comunei Tatarani , judetul Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV- lea  

 

 

      Având în vedere Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local  nr.49/21.10.2021  în temeiul 

prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. 

(1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, 

 

  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului și turism,  

amenajarea teritoriului și urbanism, adoptă următorul aviz. 
  

       Art.1.- Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr.49/21. 10.2021 privind  

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

IV- lea . 

 

 

      Art.2.- Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 

secretarului general al comunei Tătărani . 

  

 

  

Președintele Comisiei ,  Ivascu Virginia 

  (prenumele și numele) 

 

Secretarul Comisiei,  Bondoc Aurel Nicolae 

    (prenumele și numele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../HP%206200%20PC%201/AppData/Local/Temp/doc:1150005703/18


 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂTĂRANI 

   Comisia Nr.1 - Comisiapentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului și 

turism,  amenajarea teritoriului și urbanism 

 

 

Către secretarul general al comunei Tătărani 
           Stimată Doamna MIHĂILĂ MIOARA, 

  

       Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 

15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 alin. (1) si (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Local Tătărani  va transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei nr.1. din cadrul ședintei din data de ……  

.10.2021, cuprinse in Procesul-verbal nr………/…...10.2021 Anexat vă comunicăm și avizele/rapoartele 

comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv: 

 
Nr

. 

Cr

t. 

Documentul trimis 

spre analiză 

Numărul de 

înregistrare al 

Avizului/raportului 

Tipul 

avizului/recomandarea 

raportului 

Amendamente 

1 Proiect de hotărâre 

nr.49/21.10.2021 

 privind  rectificarea  

Bugetului local al 

comunei Tatarani , 

judetul Dambovita pe 

anul 2021 –

Trimestrul al IV- lea  

 

 

Nr……./…..010.202

1 

X favorabil  

□ nefavorabil 

□ DA nr. ...... 

 x NU 

 

   

Președintele Comisiei Nr.1, 

       IVAȘCU VIRGINIA 

……………………………………. 

Secretarul Comisiei  Nr.1 

    BONDOC AUREL-NICOLAE 

……………………………………. 

../../../HP%206200%20PC%201/AppData/Local/Temp/doc:1190005703/18
../../../HP%206200%20PC%201/AppData/Local/Temp/doc:1190005703/18
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PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI 

   SECRETARUL GENERAL 

Nr………./…………...2021 

 

 

 

        CĂTRE : 

 

       Comisia nr.1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția 

mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism: 

 

 

      Doamnei președinte, IVAȘCU VIRGINIA 

Spre știință domnului secretar, BONDOC AUREL-NICOLAE 

 

 

          Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, respective prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Tătărani , se transmit spre avizare 

către Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-finanțe, administrare 

adomeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului și 

turism,  amenajarea teritoriului și urbanism, următoarele documente: 

 

 

 
Nr. 

Crt. 
Documentul trimis pentru 

avizare/elaborarea unui  raport 

 

Inițiator 

Data limită pentru 

adoptarea 

Avizului/raportului 

1. Proiect de hotarare a Consiliul local 

Nr. 49/21. 10.2021 privind  rectificarea  

Bugetului local al comunei Tatarani , 

judetul Dambovita pe anul 2021 –

Trimestrul al IV- lea  

 

 

Primar 

       

 

 

          28. 10.2021 

 

 

 

 

 

Secretarul general al comunei Tătărani 

MIHĂILĂ MIOARA, 

                          

../../../HP%206200%20PC%201/AppData/Local/Temp/doc:1190005703/18
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         RO M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M A R I A  

  Nr.10204 /21.10.2021 

 

 

 

 

                                                                   C Ă T R E : 

Doamna Cocoșilă Bianca Georgiana – consilier superior 

în cadrul biroului financiar contabilitate 

 

 

 

 

 

           Având în vedere  prevederile art.136 alin.1), alin.2) si alin.3) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat 

proiectul de hotărâre al consiliului local  însoțit de referatul de aprobare al acestuia în vederea  

analizării și întocmirii rapoartului de specialitate. 

           Vă solicităm ca în conformitate cu prevederile art.136 alin.4) si alin.5) din actul normativ mai 

sus mentionat, rapoartul de specialitate să-l trasmiteti  secretarului general al comunei Tătărani  

până cel mai târziu în data de   20.07.2021. 

 

             Proiectul de hotărâre este următoarul: 

      1.-  Proiect de hotărâre a Consiliuliui Local Tătărani  Nr.49/21.10.2021 privind  rectificarea  

Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV- lea . 

            - initiator Primarul comunei Tătărani 

 

 

 

 

 

 

                          Primar                                                        Secretar General  Comună                           

              PĂTRU  CONSTANTIN                                              MIHĂILĂ MIOARA 
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                                                 Nr..................../...................2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂTĂRANI 

   Comisia Nr.3 – Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, muncă și protecție socială, 

protecțiea copiilor, tineret și activități sportive și de agrement 

 

 

 

Către secretarul general al comunei Tătărani 
           Stimată Doamna MIHĂILĂ MIOARA, 

  

 

       Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 

15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 alin. (1) si (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Local Tătărani  va transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei nr.3. din cadrul ședintei din data de 

…………10.2021, cuprinse in Procesul-verbal nr………/…...10.2021 Anexat vă comunicăm și 

avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv: 

 
N

r. 

C

rt 

Documentul trimis 

spre analiză 

Numărul de 

înregistrare al 

Avizului/raportului 

Tipul 

avizului/recomandarea 

raportului 

Amendamente 

1 Proiect de hotărâre 

 Nr.49/21.10.2021  

privind  rectificarea  

Bugetului local al 

comunei Tatarani, 

judetul Dambovita pe 

anul 2021 –Trimestrul 

al IV- lea . 
  

 

Nr……./…..10.2021 X favorabil  

□ nefavorabil 

□ DA nr. ...... 

 x NU 

 

Președintele Comisiei Nr.3, 

       ANDREI  RAMONA-MIHAELA 

……………………………………. 

 

Secretarul Comisiei  Nr.3 

        CARSTINA MARIAN 

……………………………………. 

../../../HP%206200%20PC%201/AppData/Local/Temp/doc:1190005703/18
../../../HP%206200%20PC%201/AppData/Local/Temp/doc:1190005703/18
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂTĂRANI  

   Comisia Nr.3 – Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, muncă și protecție socială, 

protecțiea copiilor, tineret și activități sportive și de agrement 

 

 

AVIZUL 

Nr. ........... din ……....2021 

 

pentru Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local  Nr.49/21.10.2021 privind  rectificarea  Bugetului 

local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV- lea  

 

 

      Având în vedere Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local Nr.49/21.10.2021  în temeiul 

prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. 

(1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, 

 

  Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, muncă și protecție socială, protecțiea 

copiilor, tineret și activități sportive și de agrement, adoptă următorul aviz. 

  

       Art.1.- Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local Nr.49/21.10.2021 privind  

rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV- 

lea. 

 

 

      Art.2.- Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 

secretarului general al comunei Tătărani . 

  

 

 

  

Președintele Comisiei ,  Andrei  Ramona-Mihaela 

  (prenumele și numele) 

 

Secretarul Comisiei,  Carstina Marian 

    (prenumele și numele) 
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                                                Nr..................../...................2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂTĂRANI 

   Comisia Nr.2 – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii și liniștii 

publice  și a drepturilor  cetățenilor 

 

 

Către secretarul general al comunei Tătărani 
           Stimată Doamna MIHĂILĂ MIOARA, 

  

       Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 

15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 alin. (1) si (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Local Tătărani  va transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei nr.2. din cadrul ședintei din data de 

………10.2021, cuprinse in Procesul-verbal nr………/…...10.2021 Anexat vă comunicăm și 

avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv: 

 
Nr. 

Crt 
Documentul trimis 

spre analiză 

Numărul de 

înregistrare al 

Avizului/raportului 

Tipul 

avizului/recomandare

a raportului 

Amendamente 

1 Proiect de hotărâre 

Nr.49/21.10.2021  

privind  rectificarea  

Bugetului local al 

comunei Tatarani, 

judetul Dambovita 

pe anul 2021 –

Trimestrul al IV- 

lea. 
 

Nr……./…..10.2021 X favorabil  

□ nefavorabil 

□ DA nr. ...... 

 x NU 

 

Președintele Comisiei Nr.2, 

       DUMITRU  ADRIAN-GEORGE 

……………………………………. 

Secretarul Comisiei  Nr.2 

       PARASCHIVA  PETRE 

……………………………………. 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TĂTĂRANI  

 

   Comisia Nr.2 – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii și liniștii 

publice  și a drepturilor  cetățenilor 

 

 

 

AVIZUL 

Nr. ........... din ……....2021 

 

 

pentru Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local  Nr.49/21.10.2021 privind  rectificarea  Bugetului 

local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV- lea  

 

 

      Având în vedere Proiectul  de Hotărâre a Consiliului Local Nr.49/21.10.2021  în temeiul 

prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. 

(1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, 

 

  Comisia  pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii și liniștii publice  și a 

drepturilor  cetățenilor, adoptă următorul aviz. 

  

    Art.1.- Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local Nr.49/21.10.2021 privind  

rectificarea  Bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV- 

lea. 

   Art.2.- Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 

secretarului general al comunei Tătărani . 

  

 

 

  

Președintele Comisiei ,  Dumitru Adrian-George 

  (prenumele și numele) 

 

Secretarul Comisiei,  Paraschiva Petre 

    (prenumele și numele) 

 

 

 

 

 

../../../HP%206200%20PC%201/AppData/Local/Temp/doc:1150005703/18


 14 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI 

   SECRETARUL GENERAL 

Nr………./............2021 

 

 

        CĂTRE : 

 

   Comisia Nr.2 – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii și liniștii 

publice  și a drepturilor  cetățenilor 

 

 

      Doamnei președinte, DUMITRU ADRIAN-GEORGE 

Spre știință domnului secretar, PARASCHIVA PETRE 

 

 

 

     Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile 

art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

al comunei Tătărani , se transmit spre avizare către Comisia  pentru administrație publică locală, 

juridică, apararea ordinii și liniștii publice  și a drepturilor  cetățenilor, următoarele documente: 

 

 

 
Nr. 

Crt. 
Documentul trimis pentru 

avizare/elaborarea unui  raport 

 

Inițiator 

Data limită pentru adoptarea 

Avizului/raportului 

1. Proiect de hotărâre a Consiliul local 

Nr.49/21.10.2021 privind rectificarea  

Bugetului local al comunei Tatarani, 

judetul Dambovita pe anul 2021 –

Trimestrul al IV- lea . 

 

 

 

 

 

Primar 

 

 

 

…………….2021 

 

 

 

Secretarul general al comunei Tătărani 

MIHĂILĂ MIOARA, 
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PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI 

   SECRETARUL GENERAL 

Nr………./..........2021 

 

 

        CĂTRE : 

 

        Comisia Nr.3 – Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, cultură, muncă și protecție 

socială, protecțiea copiilor, tineret și activități sportive și de agrement 

 

 

Doamnei președinte, ANDREI  RAMONA-MIHAELA 

Spre știință domnului secretar, CÎRSTINA  MARIAN 

 

 

     Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile 

art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

al comunei Tătărani , se transmit spre avizare către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , 

cultură, muncă și protecție socială, protecțiea copiilor, tineret și activități sportive și de agrement, 

următoarele documente: 

 

 
Nr. 

Crt. 
Documentul trimis pentru 

avizare/elaborarea unui  raport 

 

Inițiator 

Data limită pentru adoptarea 

Avizului/raportului 

1. Proiect de hotărâre a Consiliul local  

Nr.49/21.10.2021 privind rectificarea  

Bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dambovita pe anul 2021 –Trimestrul al IV- 

lea. 

 

 

 

 

 

Primar 

 

 

 

……………..2021 

 

  

 

 

Secretarul general al comunei Tătărani 

MIHĂILĂ MIOARA, 
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Primăria Comunei   Tătărani 

Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr.10205 / 21.10.2021 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 Subsemnata  Cocoșilă Bianca-Georgiana, consilier superior în cadrul Biroului  

Financiar-Contabilitate, în  urma analizei: 

-extrasului de cont generat de Sistemul Forexebug la data de 19.10.2021 prin care în cadrul 

PNDL s-a realizat transferul sumei de 364.386,53 lei pentru realizarea obiectivului  „ 

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala Generală cu clasele I-VIII din 

satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovita ”  

-  proiectului de hotărâre Nr.49 din data de 21.10.2021  întocmit de primarul comunei 

Tătărani, prin care se propune    rectificarea bugetului local pentru anul 2021, consider că se 

întrunesc condițiile legale privind virarea creditelor bugetare, respectiv majorarea 

veniturilor și cheltuielilor  astfel : 

La partea de venituri 

TOTAL……………………………………………………… (+) 365 mii lei, din care 

repartizat indicatori de venituri 

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

rectifică  cu  suma  de…...………………………….………….(+) 365  mii lei  

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

secțiunii de dezvoltare» se rectifică  cu  suma  de…..(+) 40 mii lei 

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

de………….……………………………… ……...……......(-) 40 mii lei 

La partea  de  cheltuieli :  

 Secțiunea  de funcționare 

TOTAL……………………………………………………… (+) 40 mii lei, din care 

repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli 

- Capitol 65.02 « Învățământ », Titlu II- Bunuri și servicii,  se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………….………..(+) 10 mii lei  

- Capitol 70.02 «Locuințe, servicii și dezvoltare », Titlu II- Bunuri și servicii,  se rectifică  

cu  suma de …………………………………..………...(+) 30 mii lei  

Secțiunea  de dezvoltare 

TOTAL……………………………………………………… (+) 325 mii lei, din care 

repartizat pe capitole, titluri și alineate de cheltuieli 

-Capitol 51.02 « Autorități publice și executive » Titlu XII - Active nefinanciare, alineat 

71.01.30  ………………………………………………....(-) 40 mii lei 
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- Capitol 65.02 «  Învățământ  » Titlu XII - Active nefinanciare (+) 275 mii lei 

astfel :                                        
 Alineat 71.01.01 ……………………….. …………………(+) 365 mii lei 

 Alineat 71.01.30 ………………………… …………………(-)   90 mii lei 

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

…………………………………………………..(+) 101 mii lei 

astfel :                                        
Alineat 71.01.01 ……………………….. …………………(+) 131 mii lei Alineat 

71.01.30 ………………………… ……………………(-)   30 mii lei 

- Capitol 84.02 « Transporturi » Titlu XII - Active nefinanciare,  alineat 71.01.30 

 ……………………………………………….........(-) 11 mii lei 

Menționez  aici  necesitatea  modificării  Programului  de investiții publice pentru anul 

2021. 

 

 

 

                                                                 Semnătura, 
 

 

                          

 


