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         R O M Â N I  A 
JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 
COMUNA   TĂTĂRANI 
 CONSILIUL  LOCAL 
 

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

pe trimestrul al IV-lea în anul 2022   
 

 
     Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița convocat  în ședință ordinară în data 

de 29.11.2022; 
         Având în vedere :  
     -  Referatul de aprobare nr. 9933 /28.11.2022 prezentat de  Primarul  comunei Tatarani, judetul  
Dambovita;    
   - Adresa nr.57275/24.11.2022 transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice    
Dâmbovița, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.9923 /25.11.2022;  

      - 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 Legii nr.273/2006, actualizata, privind finantele publice locale;  
       -  Raportul  de specialitate Nr. 994 /28.11.2022 prezentat de  compartimentul de specialitate- biroului  

financiar-contabilitate din cadrul Primariei  comunei Tatarani, judetul  Dambovita; 
       -  Proiectul de hotărâre nr.55/28.11.2022  inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

    -  Prevederile de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 
   -  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, județul 
Dâmbovița 

          În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”a”, 135 alin.8)  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 aprobă  rectificarea  privind rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița pe trimestrul al IV-lea în anul 2022, prin majorarea veniturilor și cheltuielilor, 
după cum urmează:  

La partea de venituri  
secțiunea de funcționare 

 
- Indicator  11.02.02  «Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată »  se suplimentează în 
Trimestrul al IV-lea  cu  suma de 40 mii lei.  
 

La partea  de  cheltuieli :   
Secțiunea de funcționare 

 
- Capitol 65.02 «ÎNVĂȚĂMÂNT», subcapitol 65.04.01, alin. 59.01 « Burse », se rectifică în 
Trimestrul al IV-lea  cu  suma de 31  mii lei. 
-Capitol 68.02 «ASISTENȚĂ SOCIALĂ», subcapitol 68.02.02« Asistență socială în caz de 
invaliditate», alin. 57.02 se rectifică în Trimestrul al IV-lea  cu  suma de 9  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 la 
sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 
 
 
 
 
 
 
TĂTĂRANI                                                                               PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 
Nr.56                                                                                                        CÎRSTINA MARIAN 
Data –29.11.2022 

 
 
 
                                           
 
                                        Contrasemnează pentru legalitate,                           
                                             Secretar general comună 
                                                    Mihăilă Mioara 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”,  ……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.55/28.11.2022 

 
Privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

pe trimestrul al IV-lea în anul 2022   
 

          Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
          Având în vedere : 
    - Adresa nr.57275/24.11.2022 transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice    
Dâmbovița, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.9923 /25.11.2022;  
      - 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 Legii nr.273/2006, actualizata, privind finantele publice locale;  
      -  Prevederile de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 
      Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”a”, art.136,  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  privind rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița pe trimestrul al IV-lea în anul 2022, prin majorarea veniturilor și cheltuielilor, după 
cum urmează:                                              La partea de venituri  

secțiunea de funcționare 
- Indicator  11.02.02  «Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată »  se suplimentează în Trimestrul al 
IV-lea  cu  suma de 40 mii lei.  

La partea  de  cheltuieli :   
Secțiunea de funcționare 

- Capitol 65.02 « ÎNVĂȚĂMÂNT», subcapitol 65.04.01, alin 59.01 « Burse », se rectifică în Trimestrul 
al IV-lea  cu  suma de 31  mii lei. 
-Capitol 68.02 « ASISTENȚĂ SOCIALĂ», subcapitol 68.02.02« Asistență socială în caz de 
invaliditate», alin 57.02 se rectifică în Trimestrul al IV-lea  cu  suma de 9  mii lei. 
        Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 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                                                                                  I N I Ț I A T O R , 
                                                                                                          P R I M A R   
                                                                                                  PĂTRU CONSTANTIN 
             Avizat de legalitate, 
         Secretar general comuă 
                Mihăilă Miaora 
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       R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
        P R I M A R          
 Nr.9933/28.11.2022 
 
                                                  REFERAT    DE  APROBARE 

al Proiectului de hotarare privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița pe trimestrul al IV-lea în anul 2022   

 
 

 
           Subsemnatul  Pătru Constantin  -  Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, analizând : 
- Adresa nr.57275/24.11.2022 transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice    
Dâmbovița, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.9923 /25.11.2022;  

       - Proiectul de hotarare nr.55/28.11.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița ; 
      - 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 Legii nr.273/2006, actualizata, privind finantele publice locale;  
      -  Prevederile de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 
      Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”a”, art.136,  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; 

        
      Consider oportun ca printr-o hotărâre a  Consiliului  Local  Tătărani sa se aprobe rectificarea  
Bugetului local al comunei Tătrani, judetul Dambovita pe anul 2022, trimestrul al IV- lea, prin 
majorarea veniturilor si cheltuielilor, cat si prin virare de credite bugetare, conform Proiectului de 
hotarare nr.55/28.11.2022, ținând cont de fondurile repartizate  prin Decizia nr.25/24.11.2022 a 
Șefului A.J.F.P Dâmbovița, cu privire la repartizarea de sume defalcate din din unele venituri ale 
bugetului de stat, ca urmare a prevederilor OUG nr.160/20222. 
        Aceste sume care au fost repartizate comunei Tătărani au ca destinație drepturile asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare , cât și burse și tichete grădiniță. 

 
 
                                                                      
 
    

          TATARANI                                                                P R I M A R  , 
                                                                                        PATRU  CONSTANTIN         
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Primăria Comunei Tătărani 
Biroul Financiar-Contabilitate 
Nr.  9940 /28.11.2022 
 
 
 
 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 
 
 
 

 Subsemnata Cîrstoiu Valentina, casier în cadrul Biroului  Financiar-Contabilitate, având în vedere 
adresa  A.J.F.P.Dâmbovița nr.57275 din 24.11.2022, în vederea aplicării prevederilor OUG 160/2022- cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, decizia nr. 25/ 24.11.2022 a Șefului A.J.F.P. 
Dâmbovița, prin care se alocă suma de 40 mii lei către Comuna Tătărtani, vă rog să aprobați rectificarea  
bugetului pe anul 2022,  trimestrul IV,  după cum urmează: 
 
 

La partea de venituri  
secțiunea de funcționare 

 
- Indicator  11.02.02  «Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată »  se suplimentează în Trim.IV 
cu  suma de 40 mii lei.  
 

La partea  de  cheltuieli :   
Secțiunea de funcționare 

 
- Capitol 65.02 « ÎNVĂȚĂMÂNT», subcapitol 65.04.01, alin 59.01 « Burse », 
se rectifică în Trim.IV  cu  suma de 31  mii lei. 
-Capitol 68.02 « ASISTENȚĂ SOCIALĂ», subcapitol 68.02.02« Asistență socială în caz de 
invaliditate», alin 57.02 se rectifică în Trim.IV  cu  suma de 9  mii lei. 
 
 
 
 
 
 
           
           Data ,                                                                                        Semnatura , 
     28.11.2022                                                                                  Cîrstoiu Valentina 
 
 
 


