
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60 

  Din 19 iulie   2017* 
  

            PRIVIND: aprobarea execuției Bugetului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. II  
al anului 2017 

 
INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat 

prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 
 

Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4867/11.07.2017 
 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din  data de 19.07. 2017. 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 
înregistrată sub nr. 4906/11.07.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 4907/11.07.2017; 
  Având în vedere raportul de avizare al  comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3 şi 4;     

Având în vedere prevederile art.  49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, introdus prin art. I, pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin(4), lit. ’’a’’ din Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind Administrația 
publică locală, republicată și actualizată; 

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) și (2), lit.’’a’’ din Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind Administrația publică 
locală, republicată și actualizată: 

 
PROPUN: 

 
Art.1. Se aprobă execuția Bugetul Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. II al anului 2017, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea pentru a asigura executarea 
acesteia şi înaintată controlului legalităţii prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul Vrancea. 

 
 
 

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 60 

  Din 19 iulie   2017* 
  

            PRIVIND: aprobarea execuției Bugetului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. II  
al anului 2017 

 
INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat 

prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 
 

Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4867/11.07.2017 
 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din  data de 19.07. 2017. 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 
înregistrată sub nr. 4906/11.07.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 4907/11.07.2017; 
  Având în vedere raportul de avizare al  comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3 şi 4;     

Având în vedere prevederile art.  49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, introdus prin art. I, pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin(4), lit. ’’a’’ din Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind Administrația 
publică locală, republicată și actualizată; 

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) și (2), lit.’’a’’ din Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind Administrația publică 
locală, republicată și actualizată: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă execuția Bugetul Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. II al anului 2017, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea pentru a asigura executarea 
acesteia şi înaintată controlului legalităţii prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul Vrancea. 

 
 
 

 
   PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   SECRETARUL UNITĂȚII  ADMINISTRATIV – TERITORIALE, 
                                                                                      VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 
 
 
 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 11  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri” 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

- P R I M A R - 
                                                        NR. 4906/11.07.2017; 

 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotărâre privind: aprobarea execuției Bugetului Local al comunei Tătăranu, judeţul 

Vrancea, pe trim. II al anului 2017 
 
 
 
 

    Având în vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 4907/11.07.2017; 

             Având în vedere avizul comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3 şi 4;     

              Având în vedere prevederile art.  49,  alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, introdus prin art. I, pct. 

25 din O.U.G. nr.63/2010; 

Având în vedere că se îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru promovarea 

proiectului de hotărâre inițiat în acest sens, precum și pentru a putea fi supus dezbaterii și 

adoptării în ședința Consiliului local Tătăranu, judeţul Vrancea  vă rog domnilor consilieri 

să-l aprobați în ședința  ordinară a Consiliului Local Tătăranu din  19.07.2017. 
 

 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TATARANU 
-P R I M A R - 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL – IMPOZITE ȘI TAXE 
NR. 4907/11.07.2017 

 
RAPORT   DE   SPECIALITATE 

La   proiectul  de  hotărâre  privind:  aprobarea   execuției Bugetului Local al  
comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trimestrul al II –lea al anului 2017 

 
 
              În  temeiul  dispoziţiilor  art. 45, alin (12) din  Legea nr. 215 / 2001 privind  administraţia  
publică  locală  şi  analizând  solicitarea  iniţiatorului proiectului  de  hotărâre  amintit  anterior se  
constată  următoarele:    
             
♦ Este  temeinic  şi  întruneşte  condiţiile  de  legalitate  prevăzute  de art. 49, alin(13) din  Legea nr. 273 
/ 2006  privind  finanţele  publice locale   
♦ Având in vedere  prevederile  art. 2,  alin (2)  din  Legea  contabilitatii  nr  82/1991,  republicată ;  
♦ Având  în  vedere  Contul  de    execuţie  al   bugetului pe trimestrul al II-lea al anului 2017 care are  

următoarea  structură: 
 
        Execuţia de ansamblu a bugetului local 
 
 

1. CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL SURSA  A 
                                                                                                      - lei -  

VENITURI CHELTUIELI 

Prevederi 
bugetare  
anuale 

Prevederi 
bugetare  
Trimestriale 
cumulate 

Încasări 
realizate 
 

Credite 
bugetare 
anuale 

Credite 
bugetare 
trimestriale 

Plăţi 
efectuate 

8.052.400 4.594.200 2.845.136 8.345.200 4.887.000 2.578.581,45 
 
2. CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢI 

FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL 
LOCAL SURSA  E  

- lei –  
VENITURI CHELTUIELI 

Prevederi 
Bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 
trimestriale  
cumulate 

Încasări 
realizate 
 

Credite 
bugetare 
anuale 

Credite 
bugetare  
trimestriale 
cumulate 

Plăţi 
efectuate 

387.000 199.500       193.345 387.000 
 

199.500    149.892,48 

 
    Veniturile  la sectiunea de functionare incasate  la data 30.06.2017 au fost in cuantum de  2.536.311 

lei. Pe surse de venituri, situatia incasarilor a fost urmatoarea:  
 

- lei –  
 

Denumire 
indicator 

 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale 

Incasari 
realizate  

Grad de 
realizare 

% 



cumulate 

Venituri total - 4.875.000 2.822.200 2.536.311 52,02% 

Impozit pe venitul 
din transferul 
proprietăţilor  

03.02.18 31.000 17.900 7.410 23,90% 

Cote şi sume 
defalcate din 
impozitul pe venit     

04.02 691.000 337.000 429.153,05 62,10% 

Impozite si taxe 
pe proprietate 

07.02. 629.000 
 

341.000 
 

363.885,75 57,85% 

Impozit pe cladiri 
persoane fizice 

07.02.01.01 80.000           39.000 
 

51.518 64,39% 

Impozit pe cladiri 
persoane juridice 

07.02.01.02 78.000 57.000 27.115 34,76% 

Impozit pe teren 
persoane fizice 

07.02.02.01 85.000 41.000 52.362 61,60% 

Impozit pe teren 
persoane juridice 

07.02.02.02 5.000 4.000 3.219 64,38% 

Impozit pe teren 
extravilan 

07.02.02.03 381.000 200.000 229.671,75 60,28% 

Sume defalcate 
din TVA 

11.02 3.155.000 1.946.000 1.710.612 54,21% 

Sume defalcate 
din TVA ptr 
finantarea 
cheltuielilor 
descentralizate  

 
11.02.02 

 
2.303.000 

 
1.406.000 

 
1.291.122 

 
56,06% 

Sume defalcate 
din taxa pe 
valoarea adaugata 
pentru drumuri 

 
11.02.05 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

Sume defalcate 
din TVA pentru 
echilibrarea 
bugetelor locale 

 
11.02.06 

 
852.000 

 
540.000 

 
419.490 

 
49,23% 

Taxe pe utilizarea 
bunurilor 

16.02 90.000 40.000 60.827,39 67,58% 

Impozit pe 
mijloacele de 
transport 
persoane fizice 

 
16.02.02.01 

 
63.000 

 
22.000 

 
44.984 

 
71,40% 

 

Impozit pe 
mijloacele de 
transport 
persoane juridice 

16.02.02.02 15.000 12.000 13.585 90,56% 

Taxe si tarife 
pentru autorizatii 

16.02.03 - - 288,39 28,83% 

Taxa pe utilizarea 
bunurilor 

16.02.50 12.000 6.000 1.970 16,41% 

Alte impozite si 
taxe 

18.02.50 22.000 15.000 11.634,85 52,88% 

Venituri din 
concesiuni si 

30.02.05 113.000 62.300 8.411 7,5% 



inchirieri 
Venituri din 
prestari de 
servicii 

33.02. - - - - 

Taxe 
extrajudiciare de 
timbru 

34.02.02 16.000 14.000 3.781 23,63% 

Sume provenite 
din finantarea 
bugetara a anilor 
precedenti 

 
36.02.32 

 
58.000 

 
30.000 

 
- 
 

 
0% 

Venituri din 
amenzi 

35.02.01.02 42.000 32.000 24.282 57,81% 

Alte amenzi 35.02.50 28.000 22.000 9.544 34,08% 
Varsaminte din 
sectiunea de 
functionare pt 
sectiunea de 
dezvoltare 

 
 
 

370203 

 
 
 

- 147.000 
 

 
 
 

 - 147.000 

 
 
 

-146.902 
  

 
 
 
- 

Subventii pentru 
acordarea 
ajutorului pentru 
incalzirea 
locuintei cu lemne 

42.02.34 40.000 5.000 
 

3.672 9,18% 

Sume primite din 
anii precedenti 
pentru acoperirea 
golurilor  

40.02.11 - - 50.000 - 

Sume alocate din 
bugetul ANCPI 

43.02.34 107.000 107.000 - - 

 
       Din datele prezentate mai sus se desprinde faptul ca gradul de incasare al veniturilor    
bugetului local a fost de 52,02%. 
 
 
 
       Cu privire la contul de executie al bugetului local la data de 30.06.2017, pe structura de cheltuieli 

la sectiunea de funcționare, situația se prezintă astfel: 
 
                                                                                                                                               - lei  
 
Denumire indicator 

 
Cod 
indicator 

Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 
trimestriale 

Plati 
efectuate 

Grad de 
utilizare 

CHELTUIELI TOTAL  4.875. 000 2.822.200 2.269.756 46,55% 
„Autorităţi publice şi 
acţiuni externe” 

51.02 1.576.600 949.400 697.789,14 44,25% 

Cheltuieli de personal 51.02.10 1.138.000 615.900 528.681,00 46,45% 
Bunuri şi servicii 51.02.20 438.600   333.500 169.108,14 38,60% 
„Alte servicii publice 
generale ” 

54.02 - - - - 

Cheltuieli de personal 54.02.10 - - - - 
Sume aferente platii 
creantelor salariale 

54.02.05 - - - - 

Alte servicii publice 
generale 

54.02 303.800 0 - - 



Ordine publică şi 
siguranţă naţională 

61.02 - - - - 

Cheltuieli de personal 61.02.10 - - - - 
Bunuri şi servicii 61.02.20 - - - - 
,, Învăţământ” 65.02 1.354.000 887.100 795.952,60 58,78% 
Cheltuieli de personal 65.02.10 1.171.000 823.000 740.663 63,50% 
Bunuri şi servicii 65.02.20 133.000 44.100 42.739,58 32,13% 
Asistenta sociala 65.05.57 50.000 20.000 12.550,02 25,10% 
,,Cultura, recreere si 
religie” 

67.02 60.200 29.300 10.499,87 17,44% 

Cheltuieli de personal  67.02.10 40.200 16.300 - 0 
Bunuri şi servicii 67.02.05.20 20.000 13.000 10.499,87 52,49% 
„Asigurari si asistenta 
sociala ” 

68.02 1.009.000 533.300 491.673 48,72% 

Cheltuieli de personal 68.02.10 667.300 332.300 297.725 44,61% 
 68.02.57 341.700 201.000 193.948 56,75% 
 70.02 590.200 344.700 228.139,60 38,65% 

Cheltuieli de personal 70.02.10 4.200 4.200 3.359    
79,97% 

Bunuri şi servicii d.c. 70.02.20       586.000 340.500 224.780,60 38,35% 
”Protectia mediului” 74.02 - - - - 
Bunuri si servicii 74.02.20 - - - - 
Alte actiuni   80.02 57.200 27.400 19.130 33,44% 

„Cheltuieli de personal  80.02.10 56.400 26.600 19.130 33,44% 
Bunuri şi servicii 80.02.20 800 800 - 0% 
„Transporturi” 84.02 75.000 51.000 26.572,70 35,42% 
Bunuri şi servicii 84.02.20 75.000 51.000    26.572,70 35,42% 

         Situatia prezentata mai sus, evidentiaza pe de o parte gradul de utilizare al creditelor bugetare, 
iar pe de alta parte, gradul de utilizare pe fiecare capitol bugetar.Prin urmare, pe total structura bugetara , 
gradul  de utilizare a fost de 46,55 %. 

         Veniturile in cadrul sectiunii de dezvoltare al bugetului local la nivelul trimestului al II-lea al 
anului 2017 au fost in cuantum de  308.824,54 lei. Pe surse de venituri, situatia incasarilor a fost 
urmatoarea: 

 
- lei -  

 
Denumire indicator 

 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale 

Incasari 
realizate  

Grad de 
realizare 

% 
Venituri total  3.177. 400 1.772.000 308.824,54 17,42% 

Varsaminte din sectiunea 
de functionare 

37.02.04 
 

147.000 147.000 146.902 99,93% 

Venituri din valorificarea 
unor bunuri din domeniul 
privat 

39.02.07 - - - - 

Sume din excedentul  
bugetului local 

42.02.14 292.800 - 161.922,54 - 

Subventii de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 
pentru finantarea 
subprogramului 
Modernizarea satului 
romanesc  

42.02.65 3.030.400 1.625.000 - 0 



Sume primite de la 
UE/donatori in contul 
platilor efectuate si 
prefinantari FSE   

45.02.02 -- -- - - 

  
    Cu privire la contul de executie al bugetului local pentru sectiunea de dezvoltare  la data de 30.06.2017. 
pe structura de cheltuieli, situatia se prezinta astfel:                                         -lei -  
 
Denumire indicator 

 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale 

Plati 
efectuate 

Grad de 
utilizare 

CHELTUIELI TOTAL  3.470.200 2.064.800 308.824,54 8,89% 
„Autoritati executive” 51.02.71 29.400 29.400   
,, Învăţământ” 65.02 384.800 250.400 14.690 3,81% 
Active nefinanciare 65.02.71 384.800      250.400 14.690 3,81% 
,, Cultura, recreere si 
religie” 

67.02 - - -- - 

Active nefinanciare 67.02.71 - - -- - 
„ Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică ” 

70.02 - - -- - 

Active  nefinanciare 70.02.71 - - -- - 

Alte actiuni 80.02.71 - - -- - 
„Transporturi” 84.02 3.056.000 1.785.000 294.134,54 9,6% 
Active nefinanciare 84.02.71 3.056.000 1.785.000 294.134,54 9,6% 
Excedentul  sectiunii de 
dezvoltare  

98.02.97 - - - - 

 
              Contul de executie al bugetului de venituri proprii si subventii al Comunei  Tataranu la finele 
trimestrului al II-lea  pentru sectiunea de functionare pe partea de venituri se prezinta astfel: 

- lei - 
 

Denumire indicator 
 

Cod 
indicator 

Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale 
cumulate 

Incasari 
realizate  

Grad de 
realizare 

% 

VENITURI TOTAL  387.000 199.500 193.345 49,95% 

Venituri din pasune 30.10.09 27.000 13.000 6.010 22,25% 
Venituri din prest servicii  33.10 360.000 186.500 167.335 46,48% 
Venituri din prest servicii 33.10.08 235.000 124.200 128.254 54,57% 
Alte venituri din prestari 
serv. 

33.10.50 125.000 62.300 39.081 31,26% 

Sume din excedentul 
anului precedent 

41.10.60  
 

 
 

 
20.000 

 
 

 
 

 
                 Cheltuielile  totale din cadrul bugetului de venituri proprii si  sursa E  este prezentat in 
următoarea structură: 

- lei -  
 
   Denumire indicator 

 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale 
cumulate 

Plati 
efectuate 

Grad de 
utilizare 

CHELTUIELI TOTAL  387.000 199.500 149.892,48 38,73% 
Alimentare apa 70.10 233.900 111.400 62.328,94 26,64% 



Chelt personal 70.10.50.10 75.000 37.500 31.400 41,86% 
Bunuri si servicii 70105020 

 
158.000 73.900     

30.928,94 
 

19,57% 
 

Actiuni generale 80.10. 153.100 88.100 87.563,54 57,19% 
Chelt pers 8010013010 13.100 13.100 12.788 97.61% 
Bunuri si servicii 8010013020 140.000 75.000    

74.775,54 
53,41% 

Pasune 83100330 - - - - 
  
                    Având în vedere datele prezentate supun spre aprobare Consiliului local al  comunei  
Tătăranu  contul de executie a bugetului local  la data de 30.06.2017  pe fiecare sectiune, în ședința 
ordinară din   19.07.2017. 
 
 

Întocmit, 
Contabil, 

  Moldoveanu Anca-Gabriela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1: programe de dezvoltare  economico – sociale, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public sau privat al comunei 
 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 
              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – Legea 
administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  
hotărâre privind: aprobarea execuției Bugetului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. 
II  al anului 2017 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “ pentru “, _____”împotrivă”, 
şi_____”abţineri” avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
    
       
                                                                 
                                                Președintele comisiei, 
                                                 NĂSTASE Traian – preşedinte ______________ 
 
                          
                                                                          Membri comisie:  
                                                                          FURTUNĂ Dan – Gabriel  - secretar______ 

                           RĂDUCAN Marcela- Cîtălina______ 
                  DIMA Oana – Maria_________ 

                               POPA Eugen – Vasile_________ 
                                                              CRĂCIUN Ionel________ 

                       JOGHIU Nicolae_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 2: învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive 
și de agrement,religie 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 
              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – Legea 
administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  
hotărâre privind: aprobarea execuției Bugetului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. 
II  al anului 2017 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, _______”împotrivă”, şi 
_____”abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
    
       
                                                                 
                                                Președintele comisiei, 
                                                 SON Alexandru – preşedinte_______                            
 
 
                                                                          Membri comisie:  
                                                               RĂDUCAN Marcela – Cătălina – secretar______         

                                                   FURTUNĂ Dan – Gabriel_________                                 
                                                   POIANA Neculai____________                                                
                                                   MATEI Georgel____________                                                   
                                                   POPA Eugen – Vasile__________                                         

                                                               JOGHIU Nicolae____________                                                 
 
 
                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  ordinii și 
liniștii publice, drepturilor cetățenilor 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 
              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – Legea 
administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  
hotărâre privind: aprobarea execuției Bugetului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. 
II  al anului 2016 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ 
“abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                            DIMA Oana – Maria – preşedinte___________ 
                                                 
                                                       Membri: 

                         SON Alexandru_____________ 
                          POIANĂ Neculai ____________ 

                              DUMITRACHE Tomiţă_________ 
                        PETREA Neculai___________ 

                                                                        MATEI Georgel___________ 
                              DRAGOSTIN Ionel____________ 

 
 
 
       
                                                                 
 
                    
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 4: pentru agricultură, gospodărie comunală, protecția  mediului și 
comerț 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 
              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – Legea 
administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  
hotărâre privind: aprobarea execuției Bugetului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, pe trim. I  
al anului 2017 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ 
“abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                        POIANĂ Neculai__________ 
 
 
                                                       Membri: 
                                     DUMITRACHE Tomiţă________                       

                           DIMA Oana – Maria___________                                             
                           NĂSTASE TRAIAN___________                                           
                           CRĂCIUN Ionel______________                                                    
                           DRAGOSTIN Ionel___________                                              

                                        PETREA Neculai_____________                                                   
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