
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

                                                   H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea Execuției  bugetare  pe trimestrul  I al  anului  2022  privind bugetul de 

venituri și cheltuieli  al  comunei Tătărani, județul Dâmbovița și a  

Raportului de analiză privind redimensionarea cheltuielilor 

 

 

       Consiliul local Tătarani, județul Dâmbovița întrunit în ședința ordinară în data de 

27.04.2022; 

            Având în vedere : 

       -  Proiectul de hotarare Nr.22/20.04.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

       - Referatul de aprobare cu nr.3326/20.04.2022 întocmit de Primarul comunei Tătărani     

privind Execuția bugetaă  pe trimestrul  I al  anului  2021  și redimensionarea cheltuielilor; 

           - Prevederile Hotărârii Nr.7/09.02.2022 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița 

privind  aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2022; 

       -  Prevederile   Legii nr.317/2021- Legea  bugetului de stat pe anul 2022; 

          - Prevederile art. 49 alin. (13) si art.57 alin.1) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind  finanțele 

publice locale, actualizată; 
       - Raportul de specialitate  nr.3331/20.04.2022 înaintat de biroul financiar- contabilitate  din 

cadrul  Primariei comunei Primariei Tătărani, județul Dâmbovița; 

      - 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  Execuția  bugetară pe trimestrul  I al  anului 2022  privind  bugetul  de 

venituri și cheltuieli  al comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, conform anexei  1 ce face parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

 

                (1)- Se aprobă Raportul de analiză privind redimensionarea cheltuielilor, conform 

anexei 2  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

 

 

 



 

 

     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, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

 

 
 

TATARANI                                                                                   PRESEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Data –27.04.2022                                                                                 ANTOFIE TIBERIU 

Nr.23 
 

 

 

 

 

 

 

                                       Contrasemnează  pentu  legalitate , 

                                     SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

                                               MIHĂILĂ  MIOARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi „pentru”,  1  vot „împotrivă”,   0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15  

Nr. consilieri absenți:     -   

 
 

 

 

 

 

 



     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.22/20.04.2022 
Privind aprobarea Execuției  bugetare  pe trimestrul  I al  anului  2022  privind bugetul de 

venituri și cheltuieli  al   comunei Tătărani, județul Dâmbovița și a  

Raportului de analiză privind redimensionarea cheltuielilor 

 

 

          Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

         Având în vedere : 

      - Prevederile  art. 49 alin. (13) si art.57 alin.2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind  finantele 

publice locale, actualizata; 

        - Prevederile Hotărârii Nr.7/09.02.2022 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița 

privind  aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2022; 

   -  Prevederile   Legii nr.317/2021- Legea  bugetului de stat pe anul 2022; 

   -  Contul de execuție al bugetului local  la data de 31  martie 2022, 

     - 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 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  Execuția  bugetară pe trimestrul  I  al  anului 2022   privind  bugetul  de 

venituri și cheltuieli  al comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, conform anexei  1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

                (1)- Se aprobă Raportul de analiză privind redimensionarea cheltuielilor, conform 

anexei 2  ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

     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, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

                                                                                                          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 



 

       
        ROMANIA                                                                                                                             

JUDETUL DAMBOVITA                                           

COMUNA TATARANI                                                   

      P R I M A R  

Nr.3325./20.04.2022  

   

 

 

 

 

RAPORT    DE   ANALIZA 
Privind  redimensionarea  cheltuielilor 

 

 

 
         Subsemnatul Patru Constantin – Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita, va fac cunoscut ca  in   conformitate cu prevederile art. 49 alin. (13) 

Legea .nr. 273/ 29.062006 privind  finantele publice locale, actualizata, va  aduc la 

cunostinta ca nu inregistram cazuri care sa necesite redimensionarea cheltuielilor. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Data-20.04.2022                                                                       P R I M A R  

                                                                         PATRU CONSTANTIN     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

      P R I M A R 

Nr.3326/20.04.2022 

   

 

 

 

                                       REFERAT  DE  APROBARE 
Al Proiectului de  hotărâre privind aprobarea Execuției  bugetare  pe trimestrul  I al  anului  

2022  privind bugetul de venituri și cheltuieli  al   comunei Tătărani, județul Dâmbovița și a 

Raportului de analiza privind redimensionarea cheltuielilor 

 

 

 

             Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere : 

       -  Contul de execuție al bugetului local  la data de 31  martie 2022, 

          - Prevederile  art. 49 alin. (13) si art.57 alin.1) din Legea .nr. 273/29.06.2006 privind  

finanțele publice locale, actualizată; 
           - Prevederile Hotărârii Nr.7/09.02.2022 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița 

privind  aprobarea bugetului local al comunei Tătărani pe anul 2022; 

       -  Prevederile   Legii nr.317/2021- Legea  bugetului de stat pe anul 2022; 

               Ținând cont de : 
         - Prevederile 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; 

 

             

            Constat că se impune  aprobarea Executiei  bugetare pe trimestrul  I  al  anului 2022  

privind  bugetul  de venituri si cheltuieli  al comunei  Tatarani , judetul Dambovita si a 

Raportului de analiza privind redimensionarea cheltuielilor  conform Anexelor 1 si 2  ce fac 

parte integranta din  proiectul de  hotărâre. 

 

 

 

                                                                                 

TĂTĂRANI                                                                P R I M A R  

                                                                            PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



Primăria Comunei   Tătărani 

Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr.3331/20.04.2022 

 

 

 

R APORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

 

    

  Subsemnata Cocoşilă Bianca-Georgiana, Șef Birou Financiar-Contabilitate analizând: 

- contul de execuție al bugetului local la data de 31.03.2022 emis de Trezoreria Municipiului 

Târgoviște, 

-Proiectul de hotărâre nr.22/20.04.2022 întocmit de primarul comunei Tătărani, 

- situațiile financiare întocmite în cadrul Biroului Financiar-contabilitate, 

 

consider că sunt întrunite  condițiile în vederea adoptării unei Hotărâri de către Consiliul local Tătărani  

cu privire la  aprobarea execuției bugetare a Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tătărani 

pentru trimestrul I al anului 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

           Data ,                                                                                        Semnatura , 

     20.04.2022.                                                                  Cocoşilă Bianca-Georgiana,  

 

 

 


