
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
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: 
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, care stau la baza gestionarii 
banului public; 

 prevederile Ordinului 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care 
fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare FOREXEBUG; 

 prevederile Ordinului 563/20.04.2016 pentru stabilirea calendarului de utilizare a functionalitatilor 
sistemului national de raportare FOREXEBUG de catre entitatile publice; 

 adresa nr. nr.6842/04.04.2016- 1155/05.04.2016 a Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, prin care se 
solicită transferarea sumelor încasate din contribuţia părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copiilor care 
frecventează Creşa nr.1 Tîrgu Neamţ; 

 adresa nr. 2116/04.07.2016 -  12109/04.07.2016 inaintata de Directia de asistenta sociala Tirgu 
Neamt prin care ni se transmite rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli precum si a Listei de 
investii pentru anul 2016; 

 adresa nr.6850/22.04.2016 primita de la Agentia Nationala de administrare fiscala -Directia 
Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, prin care ni se comunica unitizarea sistemului 
FOREXEBUG de la data de 18 iulie 2016; 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.12116/04.07.2016, realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul 
Investitii, 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. 
Nr. 152 
din 07.07.2016                             Presedinte de sedinta, 

Consilier:  Aciocârlănoae Andrei 
                        Contrasemneaza,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 



 


