
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.ll-anul 2017 

 

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 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, prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2017, 

nr.6; 

Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate al  Directiei Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala  din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, 

înregistrate sub nr.12102/19.07.2017; 

 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Aproba  contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.ll - anul 2017, 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, 

        
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 12102/19.07.2017 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.ll-anul 2017 

 

 
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 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, prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2017, 

nr.6; 

 Supunem spre aprobare contul de incheiere a  exercitiului bugetar pentru trim.ll- anul 2017, in 

forma prezentata pe capitole bugetare ,conform anexei. 

 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                 Aprob, 
Directiei Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala                              PRIMAR, 
NR. 12102/19.07.2017                                                                    Harpa Vasilica 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.ll-anul 2017 

 
 Având în vedere prevederile: 

“ SECŢIUNEA 4: Execuţia bugetară - Art. 49: Principii în execuţia bugetară 

(1)Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aprobă, după caz, veniturile şi creditele 

bugetare în structura clasificaţiei bugetare. 

(2)Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar. 

(12)În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 

analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 

excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu 

gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a)să nu înregistreze plăţi restante; 

b)diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea 

exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, 

să fie mai mare decât zero.” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

• prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6; 

 Supunem spre aprobare contul de incheiere a  exercitiului bugetar pentru trim.ll - anul 2017, 

conform anexei. 

 

           Prenume, nume                         Functia publica                                              Semnatura                    Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 
 19.07.2017 

Intocmit: 

Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 
 19.07.2017 

  
        
 
 
 
                                                         
























