
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 71 
  Din  19 septembrie   2017* 

  
PRIVIND: utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2016 
 

 
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: 6631/19.09.2017 
 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa de îndată  din  data de 19.09. 2017 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 
înregistrată sub nr. 6632/19.09.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 6633/19.09.2017; 

Având în vedere prevederile art. 58, alin (1), lit. *a* din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată și actualizată;  

Având în vedere prevederile art. 36, 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 utilizarea excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016,   în 

sumă de 2.700 lei pentru restituire la MDRAP, reprezentând sume nedecontate în anul 2016 pentru obiectivul de investiții 
*Modernizare drumuri de interes local 5,5 km, comuna Tătăranu, județul Vrancea*. 
        Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul U.A.T. Tătăranu, judeţul Vrancea şi Compartimentul 
financiar  contabil – impozite și taxe. 
  Art.3. 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 

 
DE HOTĂRÂREA nr. 71 

  Din  19 septembrie   2017* 
  

PRIVIND: utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 
anului 2016 

 
 

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: 6631/19.09.2017 
 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa de îndată  din  data de 19.09. 2017 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 
înregistrată sub nr. 6632/19.09.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 6633/19.09.2017; 

Având în vedere prevederile art. 58, alin (1), lit. *a* din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată și actualizată;  

Având în vedere prevederile art. 36, 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 utilizarea excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016,   în 

sumă de 2.700 lei pentru restituire la MDRAP, reprezentând sume nedecontate în anul 2016 pentru obiectivul de investiții 
*Modernizare drumuri de interes local 5,5 km, comuna Tătăranu, județul Vrancea*. 
        Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul U.A.T. Tătăranu, judeţul Vrancea şi Compartimentul 
financiar  contabil – impozite și taxe. 
  Art.3. 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 U. A.T. Tătăranu,                                            
                                                                                             VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 
 
 
 

 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 10  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri” 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
- P R I M A R - 

                                                      NR. 6632/19.09.2017; 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

La proiectul de hotărâre privind: utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2016 
 
 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 
6633/19.09.2017; 

Având în vedere prevederile art. 58, alin (1), lit. *a* din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, republicată și actualizată;  

Propun utilizarea excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2016,   în sumă de 2.700 lei pentru restituire la MDRAP, reprezentând 
sume nedecontate în anul 2016 pentru obiectivul de investiții *Modernizare drumuri de 
interes local 5,5 km, comuna Tătăranu, județul Vrancea*. 
           Având în vedere că se îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru promovarea 
proiectului de hotărâre inițiat în acest sens, precum și propun fi supus dezbaterii și 
adoptării în ședința Consiliului local Tătăranu, judeţul Vrancea, de aceea  vă rog 
domnilor consilieri să-l aprobați în ședința  de îndată a Consiliului Local Tătăranu din 
data de  19.09.2017. 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 
 

 
 
                                                                               
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA TATARANU 
NR. 6633/19.09.2017 

 
REFERAT 

La proiectul de hotărâre privind: utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2016 

 
Subsemnata,  MOLDOVEANU Anca-Gabriela, consilier în cadrul Compartimentului Financiar 

Contabil - impozite și taxe al Unitații Administrativ-Teritoriale Tătăranu, județul Vrancea, prin 

prezentul referat propun utilizarea sumei de  de 2.700 lei din excedentul anilor precedenți,   în felul 

următor:      
                                                                                                                                                        -Lei-                                                 

Denumire obiectiv Suma utilizată din excedent 

Restituit sume către MDRAP,  reprezentând sume nedecontate în anul 
2016 pentru obiectivul de investiții *Modernizare drumuri de interes 
local 5,5 km, comuna Tătăranu, județul Vrancea*  

 
2.700 

TOTAL 2.700 

 
Ținând  cont de prevederile  art. 58, alin (1), lit.*a* din Legea 273/2006 privind Finantele 

Publice Locale, vă rog domnilor consilieri să aprobați în ședința  de îndată a Consiliului Local 

Tătăranu din   19.09.2017 proiectul de hotărâre sus menționat. 

 

 
 

Compartiment financiar-contabil, 
Moldoveanu Anca-Gabriela 

 
 
 
 
 
 
 


