
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii 

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.V20160/13.12.2016 primita de la Directia Impozite si Taxe locale a 
Orasului Tirgu Neamt; adresa nr.23990/13.12.2016 primita de la Consiliul Judetean Neamt prin care s-au 
alocat sume din TVA pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau 
de capital; HCJ nr.286/13.12.2016  privind repartizarea pe unitati administrative teritoriale a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2016;HCJ nr.289/13.12.2016 privind 
asocierea judetului Neamt cu orasul Tg Neamt in vederea organizarii Zilelor Ion Creanga editia a -XXI; 
HCJ nr.290/13.12.2016 privind aprobarea unei asocieri cu orasul Tg Neamt in vederea organizarii celei 
de-a V-a editii a “Festivalului  obiceiurilor si traditiilor de anul nou”; HCJ nr287/13.12.2016 privind 
aprobarea unei asocieri cu Orasul Tg Neamt in vederea realizarii unor lucrari de interes public judetean; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.22005/14.12.2016 realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Servicul 
Investii-Achizitii, din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ; 

Luand act de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
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 Buget Contabilitate, 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. 279 
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 



 


