
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 

HOTARARE 

privind aprobarea rectificarii  

Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii 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 292; 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr.182/2011, prin care s -a 
aprobat acordul de asociere nr.13142/155/2011, intre Judetului Neamt cu Orasul Tirgu 
Neamt, in vederea finalizarea proiectului de extindere a Gradinitei cu program prelungit 
nr.2 Tirgu Neamt  , precum si actul aditional cu nr. 9616/16737/07.08.2012,la acesta, prin 
care s-a alocat suma de 150.000 lei 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 16572 din 07.08.2012 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ intocmit in colaborare de Directiei 
Financiar Contabilitate- Implementare proiecte si Biroul Investitii, din cadrul Primariei 
orasului Tirgu Neamt; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 
nr.215/2001 a admin istratiei publice locale cu modificarile si completarile u lterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1.Aproba rectificarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2012, 
conform Anexei nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 

Art.2.Aproba rectificarea Listei de investitii pe 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 Directia Financiar Contabilitate- Implementare proiecte si Biroul 
de Investitii, din cadrul Primariei orasului 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 
 

Nr. 93 din  10.08.2012 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier : Apopei Vasile 
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