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CONSILIUL LOCAL TATARASTI 

 
HOTĂRÂREA Nr.17 

din 28.03.2022 
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei 
Tatarasti aferent excedentului financiar al anului 2021, in suma de 600.000 lei, ca 
sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii  de dezvoltare, in anul 2022  

  
      Consiliul Local al comunei Tatarasti, judeţul Bacau, întrunit in şedinţa 
ordinară, având în vedere ;  

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Tatarasti, privind utilizarea 
utilizarea excedentului bugetar al bugetului local al comunei Tatarasti aferent 
excedentului financiar al anului 2021, in suma de 600.000 lei, ca sursa de 
finantare a cheltuielilor sectiunii  de dezvoltare, in anul 2022; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Tatarasti inregistrat la 
nr.1297/21.03.2022  cu privire la proiectul de hotarare privind utilizarea 
utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021; 

- raportul  de specialitate inregistrat la nr. 1298/21.03.2022  a  compartimentului 
de resort; 

- art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- legea  contabilitatii nr.82/1991, republicata in monitorul oficial, partea I , 
nr.48/2005, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin(2) lit.b) si alin.(4) lit. a),  din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completarile ulterioare;  

- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 
În temeiul  art. 133, alin.(1), art.139, alin.(3) lit.a) si art.196,alin.(1) lit. a), din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare   

      
                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. - Se aproba utilizarea  excedentului bugetar al bugetului local al comunei 
Tatarasti aferent excedentului financiar al anului 2021, in suma de 600.000 lei, ca 
sursa de finantare a cheltuielilor  in anul 2022, pentru finantarea  urmatorului obiectiv 
de investitii:   

- Modernizare  drumuri satesti localitatea Giurgeni si localitatea Tatarasti, 
comuna Tatarasti, judetul Bacau.  

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de  primarul comune Tataraşti 
prin compartimentul Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tatarasti. 
Art.3. - Prezenta  hotărâre se comunica  Primarului comunei Tataraşti, 
Compartimentului Financiar - Contabil, Institutiei Prefectului Judetului Bacau  si va fi 
adusa  la cunostinta publica, in conditiile legii. 
 
                   
    Presedinte de sedinta,                                                       Contrasemnează,                
            Consilier,                                                                     Secretar General, 
          Zugravu Elvira                                                                    Rotaru Ion 
 


