
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTARARE 

PROIECT 

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli – definitiv - al  Spitalului orasenesc 
„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a Listei de investii pentru anul 2015 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,Legea 

bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014; 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli-definitiv si 

a Listei de investii pentru 2015 nr.10450/27.11.2015, prezentata de Spitalul Orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si inregistrata la institutia noastra cu numarul 

24591/04.12.2015; 

 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr.24680 din 07.12.2015 inaintata de Primarul 

orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Buget Contabilitate, RU si 

dezvoltare locala 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 administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

 Art.1.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli-definitiv al Spitalului orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 2015, conform Anexei la prezenta Hotarare, parte 

integranta a acesteia ; 

 Art.2 . Aproba Lista de investii-definitiva, a Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 

Tirgu Neamt pentru 2015, conform Anexei 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 Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie”  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 

   

      Initiator,               Avizat legalitate, 
         Primar,       Secretar oraş 
     Harpa Vasilicã          Jr.Laura Elena Maftei 
 

 



 

 

Primaria Tirgu Neamt             Aprobat, 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala    Primar, 
Nr. 24680 din 07.12.2015              Hapa Vasilicã 
 

 

Raport de specialitate la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli – definitiv - al  Spitalului orasenesc 
„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a Listei de investii pentru anul 2015 

 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,Legea 
bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014; 
 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 
public;   
 Avînd în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli-definitiv si 
a Listei de investii pentru 2015 nr.10450/27.11.2015, prezentata de Spitalul Orasenesc 
„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si inregistrata la institutia noastra cu numarul 
24591/04.12.2015; 
 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- definitiv al Spitalului 
orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt , precum si Lista de investii pentru 2015, in 
forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu 
Neamt , astfel : 

o Venituri totale de 17.319.001 lei: 
� venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt : 14.802.875 lei 
� venituri proprii din prestari de servicii : 348.000 lei; 
� venituri din contractele cu DSP Neamt : 746.067 lei 
� venituri din donatii si sponsorizari : 61.410 lei 
� excedent 2014- cheltuieli dezvoltare : 246.795  lei 
� excedent 2014- cheltuieli functionare : 963.681 lei 
� subventii de la BL –finantare cheltuieli capital : 150.000 lei 

o Cheltuieli totale de de 17.319.001 lei: 
� cheltuieli de personal : 11.990.000 lei 
� cheltuieli cu bunuri si servicii : 4.578.371 lei 
� burse : 35.000 lei 
� cheltuieli de investii : 715.630 lei 

 
 
 

Prenume, nume             Functia publica                                                              Semnatura                    Data 
Ecaterina Iosub Director executiv  

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 
07.12.2015 

 

Intocmit:Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 
07.12.2015 

 

 

 

 



 

 

 

Primaria Tirgu Neamt        

Nr. 24680 din 07.12.2015 

       

Expunere de motive la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli – definitiv - al  Spitalului orasenesc 
„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a Listei de investii pentru anul 2015 

 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,Legea 

bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014; 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli-definitiv si 

a Listei de investii pentru 2015 nr.10450/27.11.2015, prezentata de Spitalul Orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si inregistrata la institutia noastra cu numarul 

24591/04.12.2015; 

 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-definitiv, al Spitalului 

orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, precum si a Listei de investii pentru  2015, in 

forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu 

Neamt. 

 

 

            Primar, 

               Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 


