
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĨRGU NEAMŢ 
 

HOTÃRÂRE 
 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  Spitalului orãşenesc „Sfântul Dimitrie” 
Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017 

 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii, 
actualizată, Ordinul MS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public, ORDIN nr. 267/2014 privind modificarea şi 
completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010, Ordinul MFP nr.720/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 
publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 
activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 
finanţare a acestora, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr.6 a bugetului de stat 
pe anul 2017; 
 Avînd în vedere adresa nr.12474/17.11.2017, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata la institutia noastra cu  numarul 20597/20.11.2017 prin care se 
comunica bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017- rectificat; 
 Analizând ‘’Expunerea de motive’’ nr. 20596/20.11.2017, inaintata de Primarul orasului Tirgu 
Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din 
cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamţ. 
 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; 

 
HOTÃRÃŞTE: 

 
 Art.1. Aprobã rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului orãşenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tȋrgu Neamț pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotãrâre, parte integrantã a 
acesteia; 
 Art.2. Primarul oraşului Tȋrgu Neamț, ȋn calitate de ordonator principal de credite va 
urmãri,prin compartimentul de specialitate,modul ȋn care Spitalul  orãşenesc „Sfântul Dimitrie”  Tȋrgu 
Neamț, va lua toate mãsurile necesare pentru ducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri; 
 
 Art.3. Secretarul oraşului Tȋrgu Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotãrâri instituțiilor şi persoanelor interesate 
 
Nr._341__ 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                                                                       
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 
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