
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

                                                                       HOTĂRÂRE 
 

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

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 
Având în vedere comunicarea nr.25614/17.09.2018 primită de la AJFP Neamt in baza 

OUG78/2018; 
Ţinând cont de faptul că nu mai avem credite alocate pentru cheltuieli de funcţionare – cheltuieli de 

natură materială ceea ce atrage penalităţi din partea furnizorilor de utilităţi; 
Luand act de adresa nr.8176/29.08.2018 a Directiei de Sanatate Publica Neamt prin care ni se 

comunica alocarea de sume pentru dotarea cu aparatura si echipamente medicale a Spitalului Orasenesc 
“Sf.Dimitrie” Tg.Neamt 

Luând act de adresa nr.2468/20.08.2018 a Direcţiei de Asistenţă Socială Tîrgu Neamţ prin care 
solicită fonduri pentru desfăşurarea activităţii specifice; 
 Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.13.038/19.09.2018, realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate, Resurse Umane şi dezvoltare locală şi 
Serviciul Investitii din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ; 

Ţinând cont 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. 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; 
 Art.3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local,  Borş Paul 
                                                                                                                                

                                               
Contrasemnează, 

                                             Secretar oraş,                                                    
C.j. Vasiliu Sofica Maria                                                    

Total consilieri: 16 
Prezenţi: 16 
Pentru:  16        
  
 
  


