ROMÂNIA
JUDEŢ UL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
Proiect
HO TĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
“Directiei de asistenta sociala”Tirgu Neamt pentru perioada septembrie –decembrie 2015
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ;
Avînd în vedere Decizia nr.9/05.08.2015 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale (cod.11.02.06) si a cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod.04.02.04), emisa de AJFP Neamţ;
Avînd în vedere Decizia nr.13 /13.08.2015 , emisa de AJFP Neamţ , prin care s-a modificat
nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului centralizat al UATO Tirgu Neamt, pentru
anul 2015;
Avînd în vedere H CL 151/08.07.2015 prin care s-a aprobat infiintarea serviciului public de asistenta
sociala ca institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local al Orasului T irgu
Neamt;
Avand in vedere adresa nr.17589/21.08.2015- 477/24.08.2015, prin care se comunica sumele catre Directia
de asistenta sociala T irgu Neamt , pentru perioada septembrie - decembrie 2015, cap.66.02 (cabinete medicale ) si
cap.68.02 ( asistenta sociala), de catre Directia Buget Contabilitate din cadrul primarieiT irgu Neamt;
Luand act de adresa nr.479/24.08.2015- 17688/24.08.2015, prin care solicita spre aprobare bugetul de
venituri si cheltuieli al Directiei de asistenta sociala Tirgu Neamt;

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate
nr.17703/24.08.2015, realizat de Directia Buget-Contabilitate 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;

HOTĂRĂŞ TE:
Art.1.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de asistenta sociala Tirgu Neamt pe anul
2015, conform Anexei la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;
Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in
care Directia Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ si Directia de Asistenta Sociala ,
vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ;
Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari
institutiilor si persoanelor interesate.
Iniţiator,
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ
Harpa Vasilică
Avizat legalitate,
Secretar,
jr. Laura Elena Maftei

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
- PRIMAR NR. 17703 DIN 24.08.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
“Directiei de asistenta sociala”Tirgu Neamt pentru perioada septembrie –decembrie 2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ;
Avînd în vedere Decizia nr.9/05.08.2015 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale (cod.11.02.06) si a cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod.04.02.04), emisa de AJFP Neamţ;
Avînd în vedere Decizia nr.13 /13.08.2015 , emisa de AJFP Neamţ , prin care s-a modificat
nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului centralizat al UATO Tirgu Neamt, pentru
anul 2015;
Avînd în vedere H CL 151/08.07.2015 prin care s-a aprobat infiintarea serviciului public de asistenta
sociala ca institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local al Orasului T irgu
Neamt;

Luand act de adresa nr.479/24.08.2015- 17688/24.08.2015, prin care solicita spre aprobare
bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de asistenta sociala Tirgu Neamt;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Supunem spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta sociala Tirgu
Neamt pentru perioada septembrie - decembrie 2015.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ
Directia Financiar Contabil
NR. 17703 DIN 24.08.2015

Avizat,
Primar,
Vasilicã HARPA

RAPORT DE S PEC IALIT AT E

la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
“Directiei de asistenta sociala”Tirgu Neamt pentru perioada septembrie –decembrie 2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ;
Avînd în vedere Decizia nr.9/05.08.2015 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale (cod.11.02.06) si a cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod.04.02.04), emisa de AJFP Neamţ;
Avînd în vedere Decizia nr.13 /13.08.2015 , emisa de AJFP Neamţ , prin care s-a modificat
nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului centralizat al UATO Tirgu Neamt, pentru
anul 2015;
Avînd în vedere H CL 151/08.07.2015 prin care s-a aprobat infiintarea serviciului public de asistenta
sociala ca instit utie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local al Orasului T irgu
Neamt;
Luand act de adresa nr.479/24.08.2015- 17688/24.08.2015, prin care solicita spre aprobare bugetul de
venituri si cheltuieli al Directiei de asistenta sociala Tirgu Neamt;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Supunem spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta sociala Tirgu
Neamt pentru perioada septembrie - decembrie 2015, cu incadrarea in limita urmatoarelor sume:

TOTAL : 854.448 lei
 Cap.66.02- Cabinete medicale : 165.399 lei
 Cap.68.02- Asistenta sociala : 524.049 lei
 Cheltuieli de personal: 488.747 lei
66.02
68.02

** cabinete medicale scolare : 124.518 lei + 13.000 lei = 137.518 lei
** asistenta sociala : 211.229 lei + 140.000 lei = 351.229 lei

 Cheltuieli de bunuri si servicii : 141.481 lei
66.02
68.02

** cabinete medicale scolare : 20.881 lei
** asistenta sociala : 50.000 lei + 70.600 lei = 120.600 lei

 Cheltuieli cu trasnferurile ( indemnizatii asistenti / ajutoare urgenta) : 224.220 lei
68.02

** asistenta sociala : 224.220 lei

Directia Financiar Contabil,
Director executiv ,
ec.Iosub Ecaterina

Biroul Buget-Contabilitate,
Ec.Tanasa Carmen

