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
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:

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;

H.C.J nr.353/21.12.2017 prin care s-a aprobat finantarea unei actiuni de interes public, respectiv “Festivalul
Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a-Vl-a, ce se va desfasura in perioada 25 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018 ,
in suma de 30.000 lei;

H.C.J nr.354/21.12.2017 prin care s-a aprobat finantarea unor lucrari de interes public judetean , respectiv
“Reparatii sectia obstretica ginecologie , Spitalul orasenesc Sf.Dimitrie , orasul Tirgu Neamt, judetul Neamt” in anul 2017 , in
suma de 200.000 lei;

Adresa nr.31290/20.12.2017-22448/21.12.2017 primita de la AJFP Neamt prin care se diminueaza sumele
din TVA pentru finantarea drepturilor asistentilor personali cu suma de 50.000 lei si creditele bugetare la cap.68.02-Asistenta
sociala;

Adresa nr 31168/20.12.2017-22461/21.12.2017 primita de la AJFP Neamt prin care se suplimenteaza
sumele din TVA pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu suma de 206.000 lei;

adresa V18071/13.12.2017 prezentata de Directia de impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Tirgu
Neamt;
Analizând
Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate
nr.22525/21.12.2017, realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate - RU si dezvoltare locala si Serviciul Investitii din cadrul
Primăriei oraşului Tirgu Neamţ ;
Luâd act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tg.Neamț;
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 Tirgu Neamț pe anul 2017, conform Anexei nr.1 la prezenta
Hotãrâre, parte integrantã a acesteia;
Art.2.Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2017, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotãrâre, parte integranta
a acesteia;
Art.3.Primarul oraşului Tirgu Neamț, in calitate de ordonator principal de credite va urmãri modul in care Direcția
buget contabilitate, resurse umane şi dezvoltare localã, Serviciul Investiții şi Serviciul juridic din cadrul Primãriei oraşului Tirgu
Neamț, vor lua toate mãsurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri;
Art.4.Secretarul oraşului Tirgu Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotãrâri instituțiilor şi
persoanelor interesate.
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