
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Direcţiei de 

asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 

o 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 ; 

o 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; 

o adresa nr. 3862/05.12.2016-21466/05.12.2016 inaintata de Directia de asistenta sociala 
Tirgu Neamt prin care ni se transmite rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2016, motivat de alocarea de sume pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizatiile lunare; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate nr.21470/05.12.2016 realizat de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala a 
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. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Direcţiei de 
Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamt pentru anul 2016, conform Anexei la prezenta Hotărâre, parte 
integrantă a acesteia; 
 Art.2. Primarul oraşului Tirgu Neamţ,în calitate de ordonator principal de credite va urmări 
modul în care Direcţia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primăriei oraşului Tg. 
Neamţ şi Direcţia de Asisteţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ , vor lua toate măsurile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 
 Art.3. Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. _263_______  
din _06.12.2016________ 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: Apopei Vasile 

 
Contrasemnează, 

Secretar oraş, 
Jr. Laura Elena Maftei 
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