
 1

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

H O T  Ă R Â  R  E 
Privind acoperirea definitivă din excedentulul bugetului local al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 
 
 
 
           Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița convocat în sedinta 
extraordinară  convovată de îndată,  în data de  09 ianuarie 2023; 
 
 
       Având în vedere : 
  - Ordinul Ministrului finantelor publice nr.4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind  încheierea exercitiului bugetar  al anului 2022; 
  -  Contul de execuție al bugetului local al  comunei Tatarani  la  data de 30.12.2022,  înregistrat la primăria 
comunei Tătărani  ; 
  -  Proiectul de hotărâre inițiat de  Primaraul comunei Tătărani, înregistrat la nr.2/09.01.2022; 
  -  Referatul de aprobare nr.152/09.01.2022 întocmit de Primaraul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
 -  Raportul de specialitate cu nr.157 /09.01.2023  întocmit  șed birou  financiar -contabilitate din cadrul 
primariei comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
-   Prevederile  art.58 alin.1) din Legea nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale; 
 -   Având în vedere parcurgerea  procedurii prevăzute 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”, 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  acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a  bugetului local al 
comunei Tătărani, județul Dâmbovița la data de   30.12.2022  cu  suma de   101.351,23 lei. 
 
    Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 
financiar-contabilitate din cadrul primăriei comunei Tătărani.  
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    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 
Data – 09.01.2023                                                                      CARSTINA  MARIAN                                                      
Nr.1 
 
 
 
 
 
 
                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                                             Secretar  general comună 
                                                  MIHĂILĂ MIOARA 
                        
 
            
 
 
 
 
 

        Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”,  0 vot „împotrivă”, 0 vot „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   13 
Nr. consilieri absenți:      2    
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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 CT      DE     H O T Ă R Â  R  E 
Nr.2/ 09.01.2022 

Privind acoperirea definitivă din excedentulul bugetului local al comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 

 
 
      Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
     Având în vedere : 
- Ordinul Ministrului finantelor publice nr.4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind  încheierea exercitiului bugetar  al anului 2022; 
  -  Contul de execuție al bugetului local al  comunei Tatarani  la  data de 30.12.2022,  înregistrat la primăria 
comunei Tătărani  ; 
județul Dâmbovița; 
 -   Prevederile  art.58 alin.1) din Legea nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale; 
 -   Având în vedere parcurgerea  procedurii prevăzute 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 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 modificările și completările ulterioare; 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
      Art.1. - Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a  bugetului local al 
comunei Tătărani, județul Dâmbovița la data de   30.12.2022  cu  suma de   101.351,23 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. 
 
                                                                                                 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 
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       R O M A N I A                                     
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
        P R I M A R 
   Nr.152 /09.01. 2022 
 
                                                           REFERAT  DE APROBARE  

al Proiectului de hotarare privind acoperirea definitivă din excedentulul bugetului local al 
comunei Tătărani, județul Dâmbovița, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 

 
           Subsemnatul Pătru Constantin – Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  
   având în vedere : 
 
  - Ordinul Ministrului finantelor publice nr.4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind  încheierea exercitiului bugetar  al anului 2022; 
  -  Contul de execuție al bugetului local al  comunei Tatarani  la  data de 30.12.2022,  înregistrat la primăria 
comunei Tătărani ; 
  -  Proiectul de hotărâre inițiat de  Primaraul comunei Tătărani, înregistrat la nr.2/09.01.2022; 
-   Prevederile Legii nr.273/2006 , actualizată, privind finanțele publice locale; 
 -   Având în vedere parcurgerea  procedurii prevăzute 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; 
 -    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) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

 
       Propun Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița spre aprobare Proiectul de hotarare 
privind acoperirea definitivă din excedentulul bugetului local al comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, ținând cont de ungența și 
totodată importanța adoptării unei  hotărâii în acest sens. 
 
 
                                                        P R I M A R 
 
                                      PĂTRU  CONSTANTIN 
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       R O M A N I A                                     
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
Birou financiar-contabilitate 
   Nr.157/09.01.2023 
 
 
 
                                                  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare  privind  privind acoperirea definitivă din excedentulul bugetului 
local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 
 
 
 
       Subsemnata Cocoșilă Bianca- Georgiana,  șef biroul financiar-contabil- atribuții delegate,   din 

cadrul aparatului de specialitate la  Primarului  comunei Tatarani, judetul Dambovita, având în vedere : 
 
- Ordinul Ministrului finantelor publice nr.4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind  încheierea exercitiului bugetar  al anului 2022; 
  -  Contul de execuție al bugetului local al  comunei Tatarani  la  data de 30.12.2022,  înregistrat la primăria 
comunei Tătărani  .; 
  -  Proiectul de hotărâre inițiat de  Primaraul comunei Tătărani, înregistrat la nr.2/09.01.2022; 
  -  Referatul de aprobare nr..152/09.01.2022 întocmit de Primaraul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
 -   Prevederile  art.58 alin.1) din Legea nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale; 
 -   Având în vedere parcurgerea  procedurii prevăzute 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 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 hotărâre Nr.2/09.01.2023  privind acoperirea definitivă din 
excedentulul bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, a deficitului secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2022, poate fi supus spre aprobare Consiliului local Tătărani, acesta 
respectând legislația în vigoare. 
 
 
 
                                                          Șef birou, 
 
                                              Cocosila Bianca Georgiana 
 
 
 

 
 


