
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
Proiect 

HOTARARE 

privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 septembrie 2018 

Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamt, judetul Neamt; 

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 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din 

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2; 

Analizând Expunerea de motive inaintata de Primarul orașului Tîrgu Neamt și Raportul de 

specialitate al Directiei Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orașului Tg. Neamt, 

înregistrate sub nr. ; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit."a" si ale art 45(2), lit."a" din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aproba executia bugetara la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 1 Venituri si 

Anexei 2 Cheltuieli la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 

Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt , in calitate de ordonator principal de credite va urmari 

modul in care Directia Buget - Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu 

Neamt va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 

institutiilor si persoanelor interesate. 

Initiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamt 

Harpa Vasilica 
Avizat legalitate, 

Secretar, 
 

                                                                                         Cons.jr.Sabin Isabela



PRIMARIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMT - 
PRIMAR - 

NR.  

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 septembrie 2018 

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 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din 

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2; 

Supunem spre aprobare executia bugetara la 30 septembrie 2018, in forma prezentata pe 

sectiuni, capitole bugetare ,conform anexei. 

PRIMAR,  

HARPA VASILICA 



PRIMARIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMT 
Directiei Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 
NR.  

Aprob, 
PRIMAR, 
Harpa Vasilica 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 septembrie 2018 

Având în vedere prevederile: " 

   SECTIUNEA 4: Executia bugetara - Art.49: Principii în executia bugetara 

 (1)Prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se cuprind și se aproba, dupa caz, veniturile și creditele 

bugetare în structura clasificatiei bugetare. 

(2)Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar. 

(12)În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta în ședinta publica, spre 

analiza și aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele doua sectiuni, 

cu exceptia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport 

cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel încât la sfarșitul anului: 

a)sa nu înregistreze plati restante; 

b)diferenta dintre  suma veniturilor încasate  și  excedentul  anilor anteriori utilizat pentru 

finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, și suma platilor efectuate și a platilor restante, pe de alta 

parte, sa fie mai mare decât zero." din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; •   prevederile din Legea 

bugetului de stat pe anul 2018, nr.2; 

Supunem spre aprobare executia bugetara la 30 septembrie 2018, conform anexei. 

Prenume, mime 
 

Ecaterina Iosub Director executiv Directia Buget-Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala 

 22.10.2018 

Iovoaia Constantin 
Ciprian 

Inspector superior 
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 22.10.2018 

 

Functia publica Semnatura Data 


