
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
PROIECT  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2019, estimări pentru anul 2020 Şi pentru 

anul 2021, precum Şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2019 ale 
  societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL  

  
 Consiliul Local al oraŞului Târgu Neamţ; 
 Având în vedere: 

-  prevederile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările Şi completările ulterioare; 
- prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările Şi completările 
ulterioare; 

 În temeiul Ordinului nr.3145/2017 privind aprobarea formatului Şi structurii bugetului de venituri Şi 
cheltuieli, precum Şi anexelor de fundamentare a acestuia; 
 Având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019; 
 Având în vedere adresa nr. 227/01.04.2019 transmisă de CIVITAS COM  SRL Şi înregistrată cu nr. 
4734/01.04.2019; 
 Având în vedere H.A.G.A nr. 3/01.04.2019  prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli  
pentru anul 2019, estimări pentru anul 2020 Şi pentru anul 2021, precum Şi a obiectivelor de investiţii pentru 
anul 2019 ale societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL, cu anexele aferente de la 1 la 5; 
 Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 224/01.04.2019 prezentată de Adunarea Generală a 
Acţionarilor a societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL precum Şi de Raportul de specialitate nr. 
4903/03.04.2019  al Direcţiei Buget Contabilitate, RU Şi dezvoltare locală din cadrul Primăriei oraŞului 
Târgu Neamţ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin. 1 si 9 Şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală , republicată, cu modificările Şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 ART.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2019, estimări pentru anul 2020 Şi 

pentru anul 2021, precum Şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2019 ale societăţii comerciale CIVITAS 

COM  SRL, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 ART.2. Consiliul de Administraţie al al  SC CIVITAS COM  SRL Târgu Neamţ va lua toate măsurile 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 ART.3. Secretarul oraŞului Târgu Neamţ va sigura publicarea Şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor Şi persoanelor interesate. 
      
   Iniţiatori, 
Membrii A.G.A- SC CIVITAS COM  SRL    
   Acsintoae Ana         Avizat legalitate, 
              Dron Vasile                          Secretar oraş 
   Bors Paul                                          jr. Sabin Isabela 
   



 
ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ       Avizat, 
Direcţia Buget Contabilitate, RU Şi dezvoltare locală    Primar,  
Nr. 4903/03.04.2019                                           HARPA Vasilicã 

 
Raport de specialitate 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2019, estimări pentru anul 2020 Şi pentru 
anul 2021, precum Şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2019 ale 

  societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL  

 
Luând act de : 

o prevederile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările Şi completările 
ulterioare; 

o prevederile art.1, lit.”c”, art.4 – 10 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majori sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară; 

o Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului Şi structurii bugetului de venituri Şi 
cheltuieli, precum Şi anexelor de fundamentare a acestuia; 

o Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019; 
Analizând : 

o adresa nr. 227/01.04.2019 transmisă de CIVITAS COM  SRL Şi înregistrată cu nr. 4734/01.04.2019; 
o H.A.G.A nr. 3/01.04.2019  prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2019, 

estimări pentru anul 2020 Şi pentru anul 2021, precum Şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2019 ale 
societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL, cu anexele aferente de la 1 la 5. 

 
Va supunem spre aprobare: 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL Târgu Neamţ 

pentru anul 2019, estimările pentru anii 2020 Şi 2021; 
• obiectivele de investiţii pentru anul 2019; 

 
în forma prezentată de reprezentanţii societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL Târgu Neamţ.  
 

           Prenume, nume                   Funcţia publică                                                            Semnătura                    Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  

Direcţia Buget-Contabilitate, RU Şi dezvoltare locală 
 03.04.2019 

 






























































