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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  25.11.2021;  

         Având în vedere : 

       - Proiectul de hotarare  nr.62/25.11.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Referatul de aprobare  nr.11430 /25.11.2021 întocmit de  Primarul  Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Raportul  de specialitate Nr.11435 /25.11.2021 intocmit de consilierul din cadrul biroului  financiar-

contabilitate din cadrul Primariei  comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

       -Adresele  nr.50105/15.11.2021, respectiv nr.51851/22.11.2021 transmise de Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Dâmbovița, înregistrate la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.11084 

/16.11.2021și nr.11331/22.11.2021; 

     - 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…………………………………………………………….. (+) 111 mii lei: 
- Indicator  11.02.02  «Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor »  se rectifică cu  suma  de………………. (+) 111 mii lei. 
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La partea  de  cheltuieli :  

 Secțiunea  de funcționare 

TOTAL…………………………………………………………………… (+) 111 mii lei, 

din care repartizat pe capitole și  titluri de cheltuieli, 

- Capitol 51.02«  Autorități publice și executive », Titlul I- Cheltuieli de personal se 

rectifică  cu  suma de …………………………………..…………………..(-)    4 mii lei  

 

- Capitol 65.02 « Învățământ », Titlu IX- Asistență socială,  se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………….……………………….(+) 15 mii lei  

- Capitol 68.02 « Asigurări și asistență socială»  total 108 mii lei, astfel: 

        - Titlu I- Cheltuieli de personal,  se rectifică  cu  suma de …………(+)     8 mii lei  

        -Titlu IX- Asistență socială,  se rectifică  cu  suma de ………………(+)  92 mii lei  

 

 
     Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 

  Art.3- 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.  61                                                                                        STĂNESCU CONSTANTIN 

Data –25.11.2021 

 

 

 

                                          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.62/25.11.2021 

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 : 

       -Adresele  nr.50105/15.11.2021, respectiv nr.51851/22.11.2021 transmise de Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Dâmbovița, înregistrate la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.11084 

/16.11.2021și nr.11331/22.11.2021; 

    - 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……………………………………………………………. (+)    111 mii lei: 
- Indicator  11.02.02  «Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor »  se rectifică cu  suma  de………………. (+)     111 mii lei. 

La partea  de  cheltuieli :  

 Secțiunea  de funcționare 

TOTAL………………………………………………………………………(+) 111 mii lei, 

din care repartizat pe capitole și  titluri de cheltuieli, 

- Capitol 51.02«  Autorități publice și executive », Titlul I- Cheltuieli de personal se 

rectifică  cu  suma de …………………………………..…………………...(-)     4 mii lei  

 

- Capitol 65.02 « Învățământ », Titlu IX- Asistență socială,  se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………….……………………….(+) 15 mii lei  

- Capitol 68.02 « Asigurări și asistență socială»  total 108 mii lei, astfel: 

        - Titlu I- Cheltuieli de personal,  se rectifică  cu  suma de ………….(+)    8 mii lei  

        -Titlu IX- Asistență socială,  se rectifică  cu  suma de ……………….(+)  92 mii lei  
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     Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 

  Art.3- 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.11430 /25.11.2021 

 

 

 

                                                  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.62/25.11.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Adresele  nr.50105/15.11.2021, respectiv nr.51851/22.11.2021 transmise de Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, înregistrate la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.11084 

/16.11.2021și nr.11331/22.11.2021; 

     - 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 că este necesar  ca Proiectul de hotarare nr.62/25.11.202 să se supună spre dezbatere și 

aprobare  Consiliului local , tinand cont de faptul ca sumele alocate sunt necesare  achitării drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și  a indemnizatiilor lunare, cât  și a  tichetelor 

de grădiniță și  a drepturilor copiilor cu  C.E.S. 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 
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Primăria Comunei   Tătărani 

Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr.11435 / 25.11.2021 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 Subsemnata  Cocoșilă Bianca-Georgiana, consilier superior în cadrul Biroului  

Financiar-Contabilitate, în  urma analizei: 
       -Adresele  nr.50105/15.11.2021, respectiv nr.51851/22.11.2021 transmise de Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Dâmbovița, înregistrate la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.11084 

/16.11.2021și nr.11331/22.11.2021; 

-  Proiectului de hotărâre Nr.62 din data de 25.11.2021  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…………………… (+) 111 mii lei: 
- Indicator  11.02.02  «Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor »  se rectifică cu  suma  de………………. (+) 111 mii lei. 

La partea  de  cheltuieli :  

 Secțiunea  de funcționare 

TOTAL…………………………………………………………………… (+) 111 mii lei, 

din care repartizat pe capitole și  titluri de cheltuieli, 

- Capitol 51.02«  Autorități publice și executive », Titlul I- Cheltuieli de personal se 

rectifică  cu  suma de …………………………………..……………………….(-) 4 mii lei  

 

- Capitol 65.02 « Învățământ », Titlu IX- Asistență socială,  se rectifică  cu  suma de 

……………………………………………………….……………………….(+) 15 mii lei  

- Capitol 68.02 « Asigurări și asistență socială»  total 108 mii lei, astfel: 

        - Titlu I- Cheltuieli de personal,  se rectifică  cu  suma de ………………(+) 8 mii lei  

        -Titlu IX- Asistență socială,  se rectifică  cu  suma de …………………..(+) 92 mii lei  

 

Semnătura, 
 

Cocoșilă Bianca-Georgiana 

 

 


