
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016  
 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Avand in vedere Legea 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; 

Luand act de adresa nr.43457/29.11.2016 primita de la Administrtia Jedeteana a Finantelor 
Publice Neamt, prin care ne sunt transmise influientele asupra : 

 „repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”( 436 mii lei); 
 „sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor – 

invatamant preuniversitar de stat”( 454 mii lei); 
 „sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor- 

finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare”      
( 677 mii lei) 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.21469/05.12.2016 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 

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, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu 

Neamt va 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 

 
 
 
 
 
 



ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ - PRIMAR - 
          NR. 21469/05.12.2016 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016  
 

Luand act de adresa nr.43457/29.11.2016 primita de la Administrtia Jedeteana a 
Finantelor Publice Neamt, prin care ne sunt transmise influientele asupra : 

 „repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”( 436 
mii lei); 

 „sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
oraselor – invatamant preuniversitar de stat”( 454 mii lei); 

 „sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
oraselor- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizatiile lunare” ( 677 mii lei). 

 
Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului local pentru anul 2016, cu suma de 

1.567.000 lei, astfel : 

 Cap.51.02.-autoritati publice – 10- cheltuieli de personal : 271.000 lei; 

 Cap.54.02-evidenta populatiei - 10- cheltuieli de personal : 28.500 lei 

 Cap.61.02-ordine publica  - 10- cheltuieli de personal : 88.000 lei; 

 Cap.65.02 – invatamant - 10- cheltuieli de personal : 454.000 lei 

 Cap.67.02- cultura, recreere - 10- cheltuieli de personal: 8.000 lei 

 Cap.67.02- cultura, recreere – 20 – cheltuieli materiale : 17.000 lei ( intretinere spatii verzi); 

 Cap.68.02- asistenta sociala  - 10- cheltuieli de personal( asistenti personali) : 237.000 lei; 
                                            57- transferuri ( indemnizatii) : 440.000 lei 

 Cap.70.02- serviciul administrativ gospodaresc  -10- cheltuieli de personal: 23.500 lei 

                                                  

 

                                                  Primar 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ                         Avizat, 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala                                            Primar, 
          NR. 21469/05.12.2016                                     Harpa Vasilicã 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016  
 
Avand in vedere Legea 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 si  a OUG nr.86/2016 
privind rectificarea bugetara, care stau la baza gestionarii banului public; 

Luand act de adresa nr.43457/29.11.2016 primita de la Administrtia Jedeteana a Finantelor 
Publice Neamt, prin care ne sunt transmise influientele asupra : 
 „repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” ( 436 mii lei); 
 „sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor – 

invatamant preuniversitar de stat” ( 454 mii lei); 
 „sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor- 

finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare” ( 
677 mii lei). 

 
Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului local pentru anul 2016, cu suma de 1.567.000 lei, 

astfel: 
 Cap.51.02.-autoritati publice – 10- cheltuieli de personal : 271.000 lei; 
 Cap.54.02-evidenta populatiei - 10- cheltuieli de personal : 28.500 lei 
 Cap.61.02-ordine publica  - 10- cheltuieli de personal : 88.000 lei; 
 Cap.65.02 – invatamant - 10- cheltuieli de personal : 454.000 lei 
 Cap.67.02- cultura, recreere - 10- cheltuieli de personal: 8.000 lei 
 Cap.67.02- cultura, recreere – 20 – cheltuieli materiale : 17.000 lei ( intretinere spatii verzi); 
 Cap.68.02- asistenta sociala  - 10- cheltuieli de personal( asistenti personali) : 237.000 lei; 

                                            57- transferuri ( indemnizatii) : 440.000 lei 
 Cap.70.02- serviciul administrativ gospodaresc  -10- cheltuieli de personal: 23.500 lei 

 
 

Prenume, nume                                               Functia ocupata                                                   Semnatura                   Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  
Directia Buget Contabilitate, RU, dezv.locala 

 05.12.2016 

Carmen Tanasa Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU, dezv.locala 

 05.12.2016 

 


