
ROMANIA 
JUDETUL N EAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAS ULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARARE 
privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli,  precum si a Listei de investii,  ale 

Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2012 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 
 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, ale  
Legii bugetului de stat pe anul 2012-nr.293, ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012-nr.294; 
 Avînd în vedere prevederile O.U.G 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 
locale, precum si Ordinul munistrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public; 
 Avand in vedere OUG 35/2012, pentru modificarea si completarea unor acte normative 
in domeniul sanitar, avizul Consiliului de Administratie din data de 01.08.2012; 
 Avînd în vedere Nota de Fundamentare inregistrata cu nr.6138/26.07.2012, prezentata 
de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, prin care solicita rectificarea Bugetului 
de venituri si cheltuieli, pentru anul 2012 precum si a Listei de investitii pentru anul 2012; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 16571 din 06.08.2012 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Financiar Contabilitate- 
Imp lementare proiecte din cadrul Primarie i orasului Tirgu Neamt; 
 In temeiul prevederilor art.36 a lin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 
nr.215/2001 a ad ministratiei publice locale cu modificarile si co mpletarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 Art.1.Aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc 
„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2012, conform Anexei nr.1 la prezenta Hotarare, 
parte integranta a acesteia ; 

Art.2. Aproba rectificarea Listei de investitii al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt pentru anul 2012, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotarare, parte integranta a 
acesteia ; 

Art.3. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul in care Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie”  Tirgu Neamt, va lua toate masurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 
 Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate; 
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