ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 73
Din 28 septembrie 2017*
PRIVIND:aprobarea rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale pe anul 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:6738/21.09.2017
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09. 2017
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,
înregistrată sub nr. 6739/21.09.2017;
Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu,
judeţul Vrancea, înregistrat sub nr. 6740/21.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4;
Având în vedere Adresa nr. 983/21.09.2017 a Școlii Generale nr. 2 Bordeasca Veche și înregistrată sub nr.
6750/21.09.2017 la Primăria comunei Tătăranu, prin care solicită virarea și suplimentarea de credite;
Având în vedere Adresa nr. VNG – REG/29220/18.09.2017 a Administrației Finanțelor publice Vrancea, și înregistrată
la U.A.T. Tătăranu, județul Vrancea sub nr. 6751/22.09.2017;
Având în vedere prevederile art. 19, alin (2), art 49, alin (5), 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 utilizează excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 în sumă de 43.800 lei la Cap.
84.
Art.2. Se prevede în Bugetul local la Cap. 84, Titlul 58, suma de 1.781.090,00 lei, reprezentând
avans de 40% din valoarea eligibilă a proiectului ”Modernizare Drumuri de Exploatare în comuna
Tătăranu”, respectiv din 4.452.709,07 lei. Cf. art. 4 din Contractului de finanțare nr.
CO430A000011724100361/25.09.2017, Autoritatea Contractantă poate să acorde beneficiarului public un
avans de maximum 2.224.110,00 lei și care nu depășește 50% din valoarea eligibilă a proiectului.
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetul unității administrativ – teritoriale pe anul 2017, conform
ANEXEI la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă modificarea Listei de investiții, cf. Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul U.A.T. Tătăranu, judeţul Vrancea şi
Compartimentul financiar contabil – impozite și taxe.
Art.6. 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. 73
Din 28 septembrie 2017*
PRIVIND: aprobarea rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale pe anul 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:6738/21.09.2017
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09. 2017
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,
înregistrată sub nr. 6739/21.09.2017;
Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu,
judeţul Vrancea, înregistrat sub nr. 6740/21.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4;
Având în vedere Adresa nr. 983/21.09.2017 a Școlii Generale nr. 2 Bordeasca Veche și înregistrată sub nr.
6750/21.09.2017 la Primăria comunei Tătăranu, prin care solicită virarea și suplimentarea de credite;
Având în vedere Adresa nr. VNG – REG/29220/18.09.2017 a Administrației Finanțelor publice Vrancea, și înregistrată
la U.A.T. Tătăranu, județul Vrancea sub nr. 6751/22.09.2017;
Având în vedere prevederile art. 19, alin (2), art 49, alin (5), 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 utilizează excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 în sumă de 43.800 lei la Cap.
84.
Art.2. Se prevede în Bugetul local la Cap. 84, Titlul 58, suma de 1.781.090,00 lei, reprezentând
avans de 40% din valoarea eligibilă a proiectului ”Modernizare Drumuri de Exploatare în comuna
Tătăranu”, respectiv din 4.452.709,07 lei. Cf. art. 4 din Contractului de finanțare nr.
CO430A000011724100361/25.09.2017, Autoritatea Contractantă poate să acorde beneficiarului public un
avans de maximum 2.224.110,00 lei și care nu depășește 50% din valoarea eligibilă a proiectului.
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetul unității administrativ – teritoriale pe anul 2017, conform
ANEXEI la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă modificarea Listei de investiții, cf. Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul U.A.T. Tătăranu, judeţul Vrancea şi
Compartimentul financiar contabil – impozite și taxe.
Art.6. 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,

*sistemul de vot :deschis
cvorumulobținut: 12voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri”

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL U. A.T. Tătăranu,
VLAVIAN – GURMEZA Maria,

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
-PRIMARNR. 6739/21.09.2017;

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind:aprobarea rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale
pe anul 2017

Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub nr.5919/24.08.2017;
Având în vedere Adresa nr. VNG – REG/29220/18.09.2017 a Administrației
Finanțelor publice Vrancea, și înregistrată la U.A.T. Tătăranu, județul Vrancea sub nr.
6751/22.09.2017;
Având în vedere Adresa nr. 983/21.09.2017 a Școlii Generale nr. 2 Bordeasca Veche
și înregistrată sub nr. 6750/21.09.2017 la Primăria comunei Tătăranu, prin care solicită
virarea și suplimentarea de credite;
Având în vedere prevederile art. 19, alin (2), art 49, alin (5), art 58, alin (1), lit. *a*
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată;
Propun a se rectifica bugetul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, conform Raportului
de specialitate al contabilului şi cf. Anexei la buget, cât și a Anexei 1.
Având în vedere că se îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru promovarea
proiectului de hotărâre inițiat în acest sens, precum și propun a fi supus dezbaterii și
adoptării în ședința Consiliului local Tătăranu, judeţul Vrancea, de aceea vă rog domnilor
consilieri să-l aprobați în ședința ordinară a Consiliului Local Tătăranu din data de
28.09.2017.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA TATARANU
CIF 4297860
NR. 6740/21.09.2017
AVIZAT,
PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: aprobarea rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale pe anul 2017

Subsemnata,MOLDOVEANU Anca-Gabriela,consilier în cadrul Compartimentului Financiar
Contabil- Impozite și Taxe al Unitații Administrativ-Teritoriale Tătăranu,
Prin prezentul referat propun rectificarea bugetului local pe anul 2017 astfel:
*cu suma de 43.800 lei ,care se va utiliza din excedentul anilor precedenți în felul urmator:
-Lei-

Denumire obiectiv

Capitol bugetar

Suma utilizată din excedent

“Modernizare drumuri de interes local
în comuna Tătăranu,județul
Vrancea”(5,5km)-dirigenție de șantier
“Modernizare drumuri de interes local
în comuna Tătăranu,județul
Vrancea”(5,5km)-asistență tehnică
“Modernizare drumuri de exploatare în
comuna Tătăranu,județul Vrancea”comision pentru scrisoarea de garanție
TOTAL

84.03.01.71.01.30

3.700

84.03.01.71.01.30

8.000

84.03.01.58.04.03

32.100

-

43.800

Totodată,prin adresa nr.29220/18.09.2017 de la Ministerul Finanțelor Publice-Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Vrancea,înregistrata la UAT Tătăranu sub nr.6751/22.09.2017 au fost
repartizate sume defalcate din TVA și cote defalcate din impozitul pe venit,drept pentru care propun
următoarea modificare pe trimestrul al III-lea:
*Veniturile se majorează:
04.02.04:”Sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale” cu suma de 104.000 lei
11.02.02:”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,orașelor și municipiilor”cu suma de
241.000 lei
*Veniturile se diminuează:
11.02.06:”Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 7.000
lei.
*Cheltuielile vor avea următoarele influențe:
Articol bugetar

Influență trimestrul al III-lea

TOTAL

338.000

Capitolul 51
Titlul 10
10.01.01

71.000
54.000
54.000

Titlul 20
20.01.02
20.01.08
20.01.30
20.06.01
20.30.30
Capitolul 67
Titlul 10
10.01.01
Capitolul 68
Titlul 10
10.01.01
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
Titlul 57
57.02.01
Capitolul 80
Titlul 10
10.01.01
Capitolul 84
Titlul 20
20.02

17.000
3.000
5.000
-7.000
6.000
10.000
5.000
5.000
5.000
241.000
131.000
55.000
50.000
3.000
18.000
2.000
3.000
110.000
110.000
15.000
15.000
15.000
6.000
6.000
6.000

Având în vedere contractul cu nr.C0430A000011724100361 cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,înregistrat
la UAT Tătăranu sub nr.6827/25.09.2017,pentru finanțarea proiectului “Modernizare Drumuri de Exploatare în comuna
Tătăranu,județul Vrancea”,propun următoarele modificări:
Articol bugetar
48.04.03
84.03.01.58.04.02

Influență trimestrul al III-lea
1.781.090
1.781.090

Ținând seama de referatul unității subordinate Școala Gimnazială Bordeasca-Veche 2,cu nr.983/21.09.2017,înregistrat
la UAT Tătăranu sub nr. 6750/21.09.2017 propun alocarea sumei de 3.000 lei la Capitolul 65.03.01.20.30.30 concomitent cu
diminuarea cu -3.000 lei la Capitolul 70.06.00.20.30.30 și virările de credite în felul următor:
Articol bugetar
Influență trimestrul al III-lea
65.03.01.10.01.01
-6.500
65.03.01.10.03.01
+6.500

Tinand cont de prevederile art 19 al(2),art 49 al(5),art 58 al (1) lit.a, din Legea 273/2006 privind Finantele Publice
Locale,vă rog domnilor consilieri să aprobați în ședința ordinară a Consiliului Local Tătăranu din data de 28.09.2017 proiectul
de hotărâre sus menționat.
Compartiment Financiar Contabil-Impozite și Taxe,
MOLDOVEANU Anca-Gabriela

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1:programe de dezvoltareeconomico – sociale, buget –finanțe,
administrareadomeniului public sauprivat al comunei

RAPORT DE AVIZARE
din: 28.09.2017
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 rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale pe anul 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- Cătălina______
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: 28.09.2017
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 rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale pe anul 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: 28.09.2017
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 rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale pe anul 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,
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
protecțiamediuluișicomerț

nr.

4:pentruagricultură,

gospodăriecomunală,

RAPORT DE AVIZARE
din: 28.09.2017
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 rectificării Bugetului unității administrativ – teritoriale pe anul 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_____________

