
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA TAMAŞI  

 

Sat Tamaşi,  Str.Principală nr. 148 B Com.Tamaşi,Jud. Bacau, Tel/Fax: 0234-225.025,e-mail:contactprimarie@comunatamasi.ro 

 

HOTĂRÂRE  

privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău si actualizarea 

listei de investitii pentru anul 2022 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinara în data de 27.04.2022: 

Având în vedere:  

- Referatul nr. 3200/12.04.2022 întocmit de către compartimentul financiar contabil, impozite 

și taxe, eliberare autorizații de transport și resurse umane din cadrul Primăriei Comunai 

Tamași 

- Referatul de aprobarea nr. 3411 din 19.04.2022 al Primarului Comunei Tamași, Județul 

Bacău privind necesitatea și oportunitatea proiectului  

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

- Contractul de finantare POCU/462/4/5/130548 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 19 alin (2) si art. 49 alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Art. 106, alin. 1, art. 129,  art. 154, alin. 1 – alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a și 

art. 240, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 

din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Tamași, Județul Bacău pe anul 

2022, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se aprobă actualizarea listei de investiții pe anul 2022, conform anexei 2 la prezenta 

hotărâre 

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotarârii se încredințează Compartimentul financiar 

contabil, impozite și taxe, eliberare autorizații de transport și resurse umane. 

Art.4– Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Tamași, Compartimentului 

financiar contabil, impozite și taxe,eliberare autorizații transport și resurse umane,  Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  

    

        Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 
Nr. 27  din 27.04.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 12  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  12 consilieri prezenți 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Anexa 1 la HCL nr. 27/27.04.2022  

 

Se rectifică Bugetul Local al Comunei Tamași, Județul Bacău pe anul 2022, astfel: 
 

SURSA A – BUGET LOCAL 

 

A. LA PARTEA DE VENITURI – se majoreaza bugetul local in trim II cu suma de 

15.900 lei  la urmatorii  indicatori: 
 

 - 48.02.03 FSE – Prefinantare 3                                                   15.900 lei; 

 

 
B. LA PARTEA DE CHELTUIELI  in trim II se majoreaza bugetul local cu suma de 15.900 lei la urmatorul 

capitol: 
 

I. 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, titlul 58 Proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, art.58.02.02 Finantare 
externa nerambursabila 
 

• 15.900 lei pt proiectul Sanse egale in viata pentru comunitate 
    

Bugetul local  sursa 02  astfel aprobat va fi la partea de  venituri in suma totala de 5.214,90 mii lei, 

din care 4.901,50  mii lei la partea de functionare si  313,40  mii lei la partea de dezvoltare ,iar la partea de 

cheltuieli in suma totala de 5.574,45 mii lei, din care 4.901,50 mii lei la partea de functionare si  672,95  mii 

lei la partea de dezvoltare. 

 

 

        Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


