
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea HCL nr.98/30.05.2013  
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere prevederile art.105, alin.2 din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011, ale art.3, art.4 ,art.6 , art.8 din din CRITERII GENERALE din 7 octombrie 
2011 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
 Având în vedere prevederile art.2, art.3 si art.5 din Ordonanta  Guvernului privind  
controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi 
Raportul de specialitate realizat de Directia Buget-Contabilitate, din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ , înregistrate sub nr. …….. din 26.11.2013; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2, lit.b,alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, art. 45 
alin.2, lit.a , art.115 alin.1, lit.b si din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se modifica art.1 din H.C.L nr.98/30.05.2013,se aproba un numar de 39 
burse pentru elevii din Tirgu Neamt, inscrisi in invatamantul preuniversitar de stat 
pentru anul scolar 2013-2014, conform anexei la prezenta; 

Art.2. Se completeaza H.C.L nr.98/30.05.2013, cu prezentul articol , prin care se 
aproba un sprijin financiar in suma fixa de 200 lei , pentru un numar de 9 (noua) elevi, 
ce au ce au avut merite deosebite in anul scolar 2012-2013 si au finalizat invatamantul 
preuniversitar de stat , conform anexei la prezenta; 

Art.3. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite 
va urmari modul in care Directia Financiar Contabilitate- Implementare proiecte din 
cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor 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. 222 

din 29.11.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Marian Viorel 

                         Contrasemneaz\,         
                                                                            Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
   Total consilieri locali     19 
    Prezenti                     
     Pentru                         
     Împotrivă                          
     Abtineri                         
 



 


