
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi  
rectificarea Listei de investiţii pentru anul 2018 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere adresa nr.3537/12.04.2018 - 5306/16.04.2018 primită de la Direcţia de Sănătate 

publică Neamţ şi conform adresei Ministerului Sănătaţii nr.SP/3438/10.04.2018 prin care s-a alocat 
Spitalului Orăsenesc Sf. Dimitrie Tîrgu Neamţ în anul 2018, suma de 303.000 lei, pentru dotarea cu 
aparatură si echipamente medicale; 

Luând act de contractul de finanţare încheiat cu OCPI 1862/29.03.2018- 23/29.03.2018 pentru 
lucrări de înregistrare sistematică (realizare cadastru);  
 Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.5606/20.04.2018, realizat în comun de Direcţia Buget-Contabilitate, RU şi dezvoltare locală şi Serviciul 
Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 
 Conform avizelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului 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. Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a Listei de investiţii pe anul 2018, 

conform anexei la prezenta; 
Art.2. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul 

în care Direcţia buget contabilitate, resurse umane şi dezvoltare locală şi Serviciul de investiţii - achiziţii 
publice, din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; inclusiv prin postarea  HCL şi anexei  pe pagina de internet de 
instituției. 

 
 Art.3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prin postarea pe pagina de internet a 
Consiliului local  şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
  Nr.82 
  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 
 
                    


