
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ  pentru anul 2018,  

precum şi a listei de investiţii 
 

            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale 

Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2018, 
nr.2/2018; 

Avînd în vedere H CL 151/08.07.2015 prin care s-a aprobat infiintarea serviciului 
public de asistenta sociala ca institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea 
Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt; 

Având în vedere adresa nr. 2040/03.07.2018- 9359/03.07.2018 a Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ, prin care se comunică suplimentarea cu 30000 lei bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul 
de specialitate nr  2045  / 03.07.2018 , realizat de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tg. 
Neamţ; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului 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.  Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tirgu Neamt pentru anul 2018, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre, parte 
integrantă a acesteia; 
Art.2. Aprobă rectificarea Listei de investiții pe anul 2018, conform Anexei 2 la prezenta 
Hotărâre, parte integrantă a acesteia; 
Art.3. Primarul oraşului Tirgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va urmări 
modul în care Direcţia Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ şi Direcţia 
de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.4. Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr.145 
din 04.07.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Bârsan Ciprian Valeriu 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                         Secretar oraş, 
                                                                          C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 15 
Pentru: 15 
 


