
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTARARE 

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli  si a Listei de 
investii ale  Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt  

pentru anul 2016   
 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice 
locale,Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;Ordinul ministrului 
sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public; Nota de Fundamentare prin care 
s-a propus rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru 
anul 2016, nr.11827/09.12.2016 prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 21984/13.12.2016, inaintata de 
Primarul orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Buget 
Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 
         Luand act de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 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 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului 
orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul - 2016, conform Anexei nr.1, 
la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
 Art.2.Aproba rectificarea  Listei  de investii  a Spitalului orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 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 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 
Nr. 272 
din 14.12.2016 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: Apopei Vasile 

Contrasemnează, 
Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi     19 
Pentru        19 
Împotrivă 
Abţineri 
 


