
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  rectificării  Bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli al  SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ  pe  
anul 2017, estimarile pentru anul 2018 ( n+1) si pentru anul 2019 ( n+2),  precum  şi  a  obiectivelor de investiţii 

pentru anul 2017 ale SC  CIVITAS COM  SRL   Tg. Neamţ   
  
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
 Având în vedere prevederile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare 
 În temeiul Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia; 
 Având în vedere prevederile art.54 din Legea nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017; 
 Având în vedere adresa nr.930/10.11.2017 transmisă de CIVITAS COM  SRL şi înregistrată cu 
nr.19949/10.11.2017; 
 Având în vedere Hotãrârea A.G.A nr. 26 din 09.11.2017  prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al societatii comerciale CIVITAS COM  SRL pentru anul 2017 şi estimări pentru următorii doi 
ani, cu anexele aferente de la 1 la 5; 
 Ţinând cont de Expunerea de motive nr.928/09.11.2017 prezentata de Adunarea Generala a Acţionarilor a 
societatii comerciale CIVITAS COM SRL precum şi de Raportul de specialitate nr.19956/10.11.2017 al Directiei 
Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 
 Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamţ. 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.1 şi 9 si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
  
 HOTARASTE: 
 
 ART.1.Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societãții comerciale CIVITAS COM SRL 
Tîrgu Neamţ pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 şi 2019, precum şi obiectivele de investiţii pentru anul 
2017, conform Aaexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 ART.2. Consiliul de administrație al al  SC CIVITAS COM  SRL Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 ART.3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicarea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr._325 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 
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