
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2015 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;   
Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 ,  

art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art.9, art.29,  
art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele  publice, prevederile art.4, art.5, art.6, art.7 si  art.8 din 
Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; Decizia nr.1/20.01.2015 privind repartizarea pe unitati  
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  
comunelor, oraselor, municipiilor, pentru anul 2015 si estimari pentru perioada 2016-2018, emisa de  AJFP Neamţ;  
Decizia nr.2/23.01.2015 , emisa de  AJFP Neamţ , prin care s-a aprobat nivelul maxim al cheltuielilor de personal  
aferente bugetului centralizat al UATO Tirgu Neamt, pentru anul 2015; 
 Avand in vedere H.C.J nr.30/12.02.2015, prin care s-a aprobat asocierea Judetului Neamt ( prin Consiliul  
Judetean Neamt) cu  Orasul Tirgu Neamt in vederea realizarii unor lucrari de investitii la Spitalul orasenesc  
“Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, in cuantum de 500.000 lei; 
 Avînd în vedere Nota de fundamentare nr.26/10.02.2015 , emisa de  Directia Impozite si taxe din cadrul  
UATO Tirgu Neamt, care reflecta sursele de venituri identificate pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului  
Tirgu Neamt pentru anul 2015, prin respectarea art.14, alin.7, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice  
locale;  
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.2849/10.02.2015, realizat in comun de Directia Impozite si taxe , 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 Bugetul local al orasului  Tirgu Neamt pe anul 2015, confor m Anexei nr.1 la prezenta  

Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.2.Aproba Lista de investitii pe anul 2015, conf orm 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 Impozite si taxe , 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. 
 
Nr. 21 
din 16.02.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
       Consilier: Humulescu Tr\ian 

                         Contrasemneaz\,   
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti         17         
        Pentru           14              
        Împotrivă          -                
        Abtineri            3           



 


