
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificarii  Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016, precum si a 

Listei de investii  

 
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,  Legea bugetului de stat 
pe anul 2016, nr.339/2015 si OMFP 4075/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2015; 

Luand act de: 
o adresa nr.4848/16.02.2016 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt  si decizia 

sefului AJFP Neamt, nr.2/15.02.2016 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor- stimulente educational , sub forma de tichete sociale; 

o adresa nr.8/08.02.2016-2723/08.02.2016 primita de la SC Statiunea Oglinzi SA prin care este 
prezentata situatia financiara precara prin care trece societatea; 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.4021/23.02.2016, realizat de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 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 2016, conform Anexei 

nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.2. Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2016,  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  care Directia Impozite si taxe , Directia Buget Cintabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul 
de Investitii- Achizitii, 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. 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
                 jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 4021/23.02.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea rectificarii  Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016, precum si a 

Listei de investii  

 
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 2016, nr.339/2015; 

Luand act de: 

o adresa nr.4848/16.02.2016 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt  si decizia 
sefului AJFP Neamt, nr.2/15.02.2016 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor- stimulente educational , sub forma de tichete sociale; 

o adresa nr.8/08.02.2016-2723/08.02.2016 primita de la SC Statiunea Oglinzi SA prin care este 

prezentata situatia financiara precara prin care trece societatea; 

Supunem spre aprobare: 

 rectificarea bugetului local pentru anul 2016 cu suma de 16.000 lei la cap.65.02, suma 
alocata pentru stimulente educationale , sub forma de tichete sociale. 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ               
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala/ 
Nr. 1230/19.01.2016 
 

 
RAPORT DE S PEC IALITATE 

privind aprobarea rectificarii  Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016, precum si a 

Listei de investii  

 

 
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 2016, nr.339/2015; 

Luand act de: 

o adresa nr.4848/16.02.2016 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt  si decizia 

sefului AJFP Neamt, nr.2/15.02.2016 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor- stimulente educational , sub forma de tichete sociale; 

o adresa nr.8/08.02.2016-2723/08.02.2016 primita de la SC Statiunea Oglinzi SA prin care este 
prezentata situatia financiara precara prin care trece societatea; 

Supunem spre aprobare: 

 rectificarea bugetului local pentru anul 2016 cu suma de 16.000 lei la cap.65.02, suma 

alocata pentru stimulente educationale , sub forma de tichete sociale. 

 diminuarea sumei alocate la obiectivul “Elaborare documentatie tehnico-economica,  

redactare  cerere de finantare,consultanta intocmire dosar obiective de investitii pentru 

programul PNDL, ANL, CNI , fonduri nerambursabile, UE” cu 30.000 lei si la “achizitie 

teren - statie sortare” cu 20.000 lei si realocarea sumei de 50.000 lei la “majorare capital la 

SC Statiunea O glinzi “; 
 

                     
 
Prenume, nume                  Functia ocupata                                               Semnatura                    Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  
Directia Buget Prognoze-Financiar Contabil 

 29.02.2016 

 
Intocmit:Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 
Directia Buget Prognoze-Financiar Contabil 

 29.02.2016 

 
 
 
 



 
 
 

 
Unitatea administrativ - teritorială :     ORAS UL TIRGU 
NEAMT  

ANEXA 1 

 

 

B U G E T U L  PE  ANUL  2016 - sursa 02( A) –  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  

65.02 - Invatamant   19,693,000 

  CHELTUIELI DE PERSONAL   10 
17,325,000 

  Salarii personal ( 12 luni )   17,205,000 

  naveta cadre didactice( BL)   120,000 

  
 

BUNURI SI SERVICII   
 20 

2,277,000 

  TRANSFERURI   
91,000 

  trans feruri intre inctitutii ( Centrul de excelenta) BL 51 
25,000 

  finantare-stimulente educational , sub forma de tichete sociale 57 16,000 

  burse scolare( BL) 57 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Unitatea administrativ - teritorială :     ORASUL 
TIRGU NEAMT 

 
 
 
 
 
Anexa 2 la H.C.L nr…………din  29.02.2016 

 Lista investii 2016      

Prevederi 2016 ( lei)    

CAPITOLUL TOTAL finantare 
2016 

influiente 
+/- 

Total BVC 
29.02.2016    

CAPITOLUL 70.02 5,207,958  0  5,207,958    

Ob. 11 Elaborare documentatie tehnico-economica, redactare  cerere de 
finantare,consultanta intocmire dosar obiective de investitii pentru 
programul PNDL, ANL, CNI , fonduri nerambursabile, UE 

60,000 
-30000 30,000 

   

C.  Alte cheltuieli de investitii:          
*achizitie teren - statie sortare 43,500 -20000 23,500    
D.  Majorare capital          
*SC Statiunea Oglinzi-majorare capital 500 50000 50,500    
*SC ECO  500   500    
*SC CIU 500   500    

 


