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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

                          CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU — NEAMȚ 

 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului Orășenesc 
Sf.Dimitie Târgu Neamț și a lista de investiții pentru anul 2019 

 
Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ având în vedere: 

Având în vedere: 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,ale Legii 500/2002 privind 

finanțele publice,ale Legii bugetului de stat nr.50/2019  
-a Ordinului MS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea BVC a spitalului public,modificat si actualizat 
-faptul că Ministerul Sănătății a alocat fonduri prin DSP Neamț, pentru aparatură și 

echipamente medicale 
       Examinând Referatul de aprobare nr. 12.171 din 28.08.2019 înaintat de Primarul orașului Târgu 
Neamț şi Raportul de specialitate nr. 12.170 din 28.08.2019 al Direcției Buget-Contabilitate, RU și 
dezvoltare locală  din cadrul Primăriei orașului Târgu- Neamt; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”b”, alin.(4) lit”a”,  art.139 alin.(3) lit.”a” 
coroborat cu prevederilor art. 243 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Aprobă rectificarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Orașenesc 
Sf.Dimitie Târgu Neamț si a lista de investitii pentru anul 2019 in forma prezentata. 

 
     Art 2. Direcția Buget Contabilitate,RU și dezvoltare locală din cadrul Primăriei Orașului 

Tg.Neamț va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.  

    Art.3. Secretarul general al oraşului Târgu -Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
                    Inițiator,                                                                                              Avizează, 
                     Primar,                                                                                     Secretar general UAT, 
               Harpa Vasilică                                                                                   jr. Sabin Isabela 
 
 



 
 
 
 

          ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
 
 
             Nr. 12.171 din 28.08.2019 
   

REFERAT DE APROBARE 
 
 

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului  Orășenesc 
Sf.Dimitie Târgu Neamț și a lista de investiții pentru anul 2019 

  
 

 

Luând act de: 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,ale Legii 500/2002 privind 

finanțele publice,ale Legii bugetului de stat nr.50/2019  
-a Ordinului MS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea BVC a spitalului public,modificat si actualizat 
-faptul că Ministerul Sănătății a alocat fonduri prin DSP Neamț, pentru aparatură și 

echipamente medicale 
   -analizând Raportul de specialitate nr. 12.170 /28.08.2019, realizat de Direcția Buget-

Contabilitate, RU și dezvoltare locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamț 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
prezentul proiect de hotărâre.  
 

 

Iniţiator, 
Primar, 

Harpa Vasilicã 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

          ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
 

        
DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RU ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 
Nr.  12.170 din 28.08.2019          

                                                                                          APROB, 
Primar, 

    Vasilică Harpa 
  

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului   Orășenesc 

Sf.Dimitie Târgu Neamț și a lista de investiții pentru anul 2019 
 
 

Având în vedere: 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii 500/2002 privind 

finanțele publice,ale Legii bugetului de stat nr.50/2019  
-a Ordinului MS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea BVC a spitalului public,modificat si actualizat 
-faptul că Ministerul Sănătății a alocat fonduri prin DSP Neamț, pentru aparatură și 

echipamente medicale 
Va rugăm să analizați și să dispuneți aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 

de Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie Târgu Neamț. 
  

 
                                                Director executiv, 

                                                        Ec.Ecaterina Iosub 


