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HOTARAREA Nr. 16 

din 28.03.2022   
privind modificarea şi completarea listei de investitii pe anul 2022 aprobata  
prin anexa  nr.2  a  H.C.L. nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Tatarasti pe anul 2022. 
 
Consiliul Local al comunei Tatarasti, întrunit în sedinta ordinara,  
   Avand in vedere: 
  - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Tatarasti, judeţul Bacau, cu 
privire la modificarea şi completarea listei de investitii pe anul 2021 aprobata  
prin anexa  nr. 2  a  H.C.L. nr. 9/2022  privind aprobarea bugetului local al 
comunei Tatarasti  pe anul 2021; 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Tatarasti inregistrat sub 
nr.1295/21.03.2022; 
 -   raportul  compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 1296/21.03.2022; 
 -   avizul favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
 -  prevederile  art.48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
In temeiul prevederilor  art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.136 alin.(8) art. 196 
alin.(1) lit.a) si art.243  alin.(1) lit.a)  din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

                                  
                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 - Se aprobă modificarea şi  completarea listei de investitii pe anul 2022 
aprobata  prin anexa  nr. 2  a   H.C.L. nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului 
local al comunei Tatarasti  pe anul 2022, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotârâre, pentru obiectivul  de investitii:   
- Modernizare drumuri satesti in localitatea Giurgeni si localitatea Tatarastii, 
comuna Tatarasti, judetul Bacau. 
Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul 
comunei Tatarasti - dl. Tabacaru Petru si de compartimentul financiar 
contabilitate. 
Art.3 – Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Tatarasti, 
Comparimentului Financiar-contabilitate, Institutiei Prefectului – judetul Bacau  si 
va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.  
 
 
 
       Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 

          Consilier,                                                                 Secretar General, 
           Zugravu Elvira                                                                  Rotaru Ion   
  
  
 
 

 


