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       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 CONSILIUL LOCAL 

                                                          H O T  Ă  R Â R  E 
privind  validarea  modificarilor  înregistrate in  Bugetul local al comunei Tătărani , 

județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca urmare a Dispoziției nr.289/07.12.2021 a Primarului 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind rectificarea bugetului local al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița  pe anul 2021  

 

         Consiliul local al comunei Tătărani , județul Dâmbovița convocat în ședință 

extraordinară convocată de îndată în  data de 13  decembrie  2021; 

         Având în vedere : 

      - Proiectul de hotărâre initiat de de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la 

nr.66/09.12.2021, 

      - Dispozitia nr. 289/07.12.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind 

rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2021; 

         - Decizia nr.22/03.12.2021 a Șefului Administrație Județene a Finanțelor Publice 

Dâmbovița transmisă prin adresa nr.53.634 /03.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei 

comunei Tătărani la nr.11746/07.12.2021; 

       -  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.11909/09.12.2021 întocmit de Primaraul comunei Tatarani, 

judetul Dambovita; 

     - Raportul de specialitate cu nr.11913/09.12.2021  întocmit de Cocosila Bianca-Georgiana, 

consilier superior la  biroul  financiar -contabilitate din cadrul Primariei comunei Tatarani, 

judetul Dambovita; 

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

privind  aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2021; 

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

      - Avnd în 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 comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local   

Tatarani; 

        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 modificaările ți completrile ulterioare; 
 

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E: 

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

judetul Dambovita   pe  anul 2021 ca urmare a Dispozitiei nr. 289/07.12.2021 a Primarului 

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

judetul Dambovita pe anul 2021, astfel:  

 

La partea de venituri    

Total...................................................................................................................... (+) 44  mii lei 
Indicator 11.02.02 « Sume  defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor » se rectifică  cu  suma  de...................... (+) 44  mii 
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La partea de cheltuieli 

Total.......................................................................................................................... (+)  44  mii lei 

 

- Capitol 65.02 «  Învățământ  » se rectifică  cu  suma de……………...………………. (-) 40 mii 

lei, astfel: 

Titlul XI-Alte cheltuieli ………….………………………………………. ……………..(-)  40 

mii lei. 

- Capitol 68.02 «Asigurări și asistență socială» se rectifică cu  suma de………………. (+) 84 mii 

lei, astfel: 

Titlul I- Cheltuieli de personal ………………………………………….……………... (+) 1 mie 

lei, 

Titlul IX-Asistență socială ………………………………………………………………(+) 83 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 la 

sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

 
 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.62                                                                 STĂNESCU CONSTANTIN 

Data-13.12.2021 

 

 

 

 

 

                               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 Â  R  E 

Nr.66/09.12.2021 

privind  validarea  modificarilor  înregistrate in  Bugetul local al comunei Tătărani , 

județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca urmare a Dispoziției nr. 289/07.12.2021 a Primarului 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind rectificarea bugetului local al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița  pe anul 2021  

 

       Primarul  comunei Tătărani , județul Dâmbovița;  

      Având în vedere : 

      - Dispozitia nr. 289/07.12.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind 

rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2021; 

         - Decizia nr.22/03.12.2021 a Șefului Administrație Județene a Finanțelor Publice 

Dâmbovița transmisă prin adresa nr.53.634 /03.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei 

comunei Tătărani la nr.11746/07.12.2021; 

    -  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.16/22.04.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița 

privind  aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2021; 

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

      - Având în 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 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 validează  modificările  înregistrate în  Bugetul local al comunei Tătărani , județul 

Dâmbovița  pe  anul 2021 ca urmare a Dispozitiei nr. 289/07.12.2021 a Primarului comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița  privind modificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dmbovita pe anul 2021, astfel:  

La partea de venituri    

Total...................................................................................................................... (+) 44  mii lei 
Indicator 11.02.02 « Sume  defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor » se rectifică  cu  suma  de...................... (+) 44  mii 

 

La partea de cheltuieli 

Total.......................................................................................................................... (+)  44  mii lei 
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- Capitol 65.02 «  Învățământ  » se rectifică  cu  suma deTitlul XI-Alte cheltuieli 

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

- Capitol 68.02 «Asigurări și asistență socială» se rectifică cu  suma de………… (+) 84 mii lei, 

astfel: 

Titlul I- Cheltuieli de personal ………………………………………….……………... (+) 1 mie 

lei, 

Titlul IX-Asistență socială ………………………………………………………………(+) 83 mii 

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  Secretarul  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, 

P R I M A R 

PĂTRU  CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

Avizat   pentru legalitate,  

Secretar general comună 

       Mihăilă Mioara 
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       R O M Â N I A                                     

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R  

   Nr.11909/09.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotarare  privind   validarea  modificarilor  înregistrate in  Bugetul local 

al comunei Tătărani , județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca urmare a Dispoziției nr. 

289/07.12.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind rectificarea 

bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița  pe anul 2021  

 

 Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere : 

 -  Proiectul de hotarare initiat de de Primaraul comunei Tatarani, inregistrat la nr.66/09.12.2021;        

- Dispozitia nr. 289/07.12.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind 

rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2021; 

   - Decizia nr.22/03.12.2021 a Șefului Administrație Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița 

transmisă prin adresa nr.53.634 /03.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.11746/07.12.2021; 

 Ținând cont de : 

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

aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2021; 

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

  - Având în 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) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

  Constat că se impune validarea  modificărilor  înregistrate în  Bugetul local al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca urmare a Dispoziției nr. 289/07.12.2021 a 

Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind rectificarea bugetului local al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița  pe anul 2021, supunându-se spre aprobare  Consiliului 

local Tătărani proiectul de hotarare Nr.66/09.12.2021, ținând cont de faptul că în regim de 

urgență a fost emisă această dispoziție fiind necesară plata drepturilor salariale ale asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav, cât și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap 

grav. 

De asemenea se necesită validarea  modificarilor  înregistrate in  Bugetul local al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca urmare a Dispoziției nr. 289/07.12.2021, întrucât 

prin adresa nr.21.287/SBAS/22.11.2021 transmisă de către AGENȚIA JUDETEANĂ  PENTRU 

PLĂȚI  ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ ni s-a adus la cunoștință graficul estimativ, conform căruia 

se vor efectua plățile pentru ajutoarele de încalzire- combustibili solizi și /sau petrolieri, pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021, motiv pentru care  va fi necesară o nouă 

rectificare bugetară. 

 

P R I M A R 
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PĂTRU  CONSTANTIN 
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       R O M A N I A                                     

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R  

   Nr.11913/09.12.2021 

 

                                                  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

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

comunei Tătărani , județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca urmare a Dispoziției nr. 

289/07.12.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind rectificarea 

bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2021  

 

 

 

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

cadrul aparatului de specialitate la  Primarului  comunei Tatarani, judetul Dambovita,  având în 

vedere : 

       - Proiectul de hotarare initiat de de Primaraul comunei Tatarani, inregistrat la 

nr.66/09.12.2021; 

         - Dispozitia nr.289/07.12.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  privind 

rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2021 ; 

       -  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.11909/09.12.2021 întocmit de Primaraul comunei Tatarani, 

judetul Dambovita; 

        - 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.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; 

     - 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; 

 
 

        Constat că proiectul de hotarare Nr.66/09.12.2021 privind validarea  modificarilor  

înregistrate in  Bugetul local al comunei Tătărani , județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca 

urmare a Dispoziției nr. 289/07.12.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

privind rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2021, 

întrunește cerințele legislative pentru a fi  supus spre aprobare  Consiliului local Tătărani. 

 

 

 

 

                                                   Consilier superior, 

 

                                              Cocosila Bianca Georgiana 
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