
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  rectificãrii Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ precum şi a  
Listei de investiţii pentru anul 2017 

 
Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamț; 
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; 

  Luând act de adresa nr.27298/16.11.2017-20528/17.11.2017 primita de la Agentia Judeteana a 
finantelor publice Neamt  si decizia sefului AJFP Neamt, nr.138/16.11.2017 prin care s-au repartizat cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017(cod 04.02.04) in suma 
de 19.000 lei; 
 Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate nr.20598/20.11.2017,  realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate - RU si dezvoltare locala  
si Serviciul Investitii din cadrul Primăriei oraşului Tirgu Neamţ; 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Tîrgu 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.Aprobã rectificarea Bugetului local al oraşului Tȋrgu Neamț pe anul 2017, conform anexei 
nr.1 la prezenta hotãrâre, parte integranta a acesteia; 

Art.2.Aprobã rectificarea Listei de investiții pe anul 2017, conform Anexei nr.2 la prezenta 
hotãrâre, parte integrantã a acesteia; 

Art.3.Primarul oraşului Tȋrgu Neamț, ȋn calitate de ordonator principal de credite va urmãri modul 
ȋn care Direcția Buget contabilitate, resurse umane şi dezvoltare localã, Serviciul investiții şi Serviciul 
juridic, din cadrul Primariei oraşului Tȋrgu Neamț, vor lua toate mãsurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri; 
 Art.4.Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
          
Nr._340___ 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 
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