
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea programului şi a bugetului aferent organizării activităţii  

„Citim, învăţăm…şi jucăm” ce se va desfăşura în data de 31 mai 2018 
 

     Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Avînd în vedere: 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, precum şi Legea nr.2 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- proiectul de program, înaintat de Biblioteca Orăşenească Tîrgu Neamţ prin referatul 
nr.5602/20.04.2018, pentru activitatea “Citim, învăţăm.....şi jucăm”  ce se va desfăşura în data de 31 
mai 2018; 

Analizând  Expunerea de motive nr.5603/20.04.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate întocmit în comun de Direcţia Buget Contabilitate, RU şi 
dezvoltare locală din cadrul Primariei oraşului Tîrgu Neamţ şi Biblioteca Oraşenească Tîrgu Neamţ; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ;  

În temeiul art. 36, alin.6, art.4, precum si art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂSTE: 

Art. 1.  Aprobarea:  1. - Programului pentru activitatea “Citim, învăţăm.....şi jucăm” ce se va 
desfăşura în data de 31 mai 2018, conform Anexei 1; 

                         2.-  Bugetului de cheltuieli aferent organizării activităţii “Citim, 
învăţăm.....şi jucam” conform Anexei 2; 

 
Art. 2.   Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va urmări 
modul în care Direcţia Buget Contabilitate, resurse umane si dezvoltare locala, Serviciul 
comunicare şi relaţii publice din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi Biblioteca Oraşenească 
Tîrgu Neamţ, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari; 
 
Art. 3.   Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 

    
Nr.80 
din 26.04.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Aciocârlănoae Andrei 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                              Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19  
Prezenţi: 17 
Pentru: 17 

 
 
 
     
 
 


