
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTARARE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al  SC ECO TG SRL Tirgu Neamt 
pentru anul 2012 precum si estimari pentru urmatorii doi ani 

  
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
 Conform prevederilor  art.5-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.79/2008 
privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici; 
 Avand in vedere adresa nr.113/16.01.2012 prin care ne este comunicata Hotararea A.G.A 
nr.20/15.12.2011, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si estimari 
pentru urmatorii 2 ani, Criteriile de performanta precum si Statul de functii pentru anul 2012; 
 Tinand cont de Expunerea de motive nr.951 din 16.01.2012 precum si de Raportul de 
specialitate al Directiei Buget Prognoze-Implementare proiecte din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin(9) si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

 ART.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru 
anul 2012, precum si estimari pentru urmatorii 2 ani, conform Anexei nr.1 la prezenta , parte 
integranta a acesteia; 
 ART.2. Se aproba Criteriile de performanta ale SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 
2012, conform Anexei nr.2 la prezenta , parte integranta a acesteia; 
 ART.3. Se aproba Statul de functii al SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2012, 
conform Anexei nr.3 la prezenta parte integranta a acesteia; 
 ART.4. Aprobă Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, cu scadenţă în anul 
2012, SC ECO TG SRL Tirgu Neamt , prezentată în anexa nr. 4; 
 ART.5. Consiliul de Administratie al al  SC ECO TG SRL Tirgu Neamt va lua toate masurile 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 
 ART.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 14 

din 31.01.2012 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: B\l]\tescu Vasile 

 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
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