
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 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 

, art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 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,  Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6; 
Luand act: 

 de adresa nr.224/30.08.2017-14852/31.08.2017 primita de la Consiliul Judetean Neamt si HCJ 
nr.224/30.08.2017 prin care s-a aprobat finantarea unei actiuni de interes public judetean in suma de 50.000 lei ; 

 solicitarea de finantare emisa de institutia noastra catre Centrul de cultura si arte “Carmen Saeculare” 
Neamt, conform adresei nr.13854/16.08.2017 pentru unele activitati ce dorim sa le desfasuram in perioada 08-10 
septembrie  2017; 

 adresa nr.7950/11.08.2017-13819/16.08.2017 primita de la Spitalul orasenesc “Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt; 
 adresa nr.2631/30.08.2017-14749/30.08.2017 primita de la Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu 

Neamt; 
 adresa nr.46/19.08.2017-14152/22.08.2017 primita de la SC Statiunea Oglinzi SA; 

 Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.14856/31.08.2017,  realizate  in comun de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul Investiţii 
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 rectificare Bugetului  local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2017, conform Anexei 

nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.2.Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2017, 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.263 
Din 31.08.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Iliescu Constantin 

Contrasemnează, 
                                 Secretar oraş, 

                                                          C.j. }u]u Ion 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:15 
Împotrivă: 
Abtineri:2 


