
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum 
 si a Listei de investitii pentru anul 2014 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;   
Având în vedere prevederile art.49, alin. 4,alin. 8-10 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice  

locale, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevederile art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea bugetului  
de stat pea anul 2014, nr.356/2013 , a O.U.G nr.74/2014 cu privier la rectificarea bugetului de stat pea nul 2014; 

Avînd în vedere adresa nr.46753/09.12.2014, primita de la Administratia Judeteana a Finanatelor Publice  
Neamt, unde in baza Deciziei nr.48/09.12.2014 s-au aprobat sume defalcate din taxa pe valoare adaugata  pentru 
echilibrarea bugetelor locale in suma de 822,05 mii lei; 
 Avînd în vedere adresa nr.46711/09.12.2014, primita de la Administratia Judeteana a Finanatelor Publice  
Neamt, unde in baza Deciziei nr.48/09.12.2014 s-au apr obat influientele asupra repartizarii sumelor din taxa pe  
valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor cu suma de 2.079 mii lei si   
Deciziei nr.47/03.12.2014 s-a aprobat influientele asupra nivelului maxim de cheltuieli de personal pea nul 2014,  
cu suma de 2.345 mii lei; 
 Avand in vedere contractele cu numerele : 7057/197/17.11.2014 (suma de 100.000 lei),  
7058/198/17.11.2014(suma de 150.000 lei), 7060/196/17.11.2014 (suma de  50.000 lei) ,  7059/195/17.11.2014 (  
suma de 700.000 lei) , 7429/212/02.12.2014 (suma de 50.000 lei ) , 7428/213/02.12.2014 (suma de 1.100.000 lei) ,  
229/11.12.2014 ( suma de 100.000 lei ) , 230/11.12.2014 (suma de 100.000 lei) , 228/11.12.2014 (suma de 100.000 
lei) incheiate cu MDRAP , aprobate prin Programul National de dezvoltare locala pentru anul 2014; 

Avand in vedere adresa nr.19583/11.12.2014, inregistrata la institutia noastra de la Directia venituri – 
impozite si taxe Tirgu Neamt , prin care se just ifica majorarea “cotelor defalcate din impozite pe venit  pentr u anul  
2014”, cu suma de 86.791 lei; 
 Avand in vedere HCL nr.252/27.11.2014 prin care s-a aprobat vanzarea spatiului cu destinatia de cabinet  
medical , situat in orasul Tirgu Neamt b-dul Stefan cel Mare, nr.26, iar pretul de vanzare adjudecat este de  59.248 
lei; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.19540/10.12.2014, realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate si Biroul Investiţii din cadrul Primăriei Oraşului 
Tg. Neamţ ; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.Aproba rectificarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2014, confor m Anexei nr.1 la  

prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.2.Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2014, 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 

Directia Financiar Contabilitate- Implementare proiecte si Biroul Investitii, 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. 
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