
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

TÂRGU-NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț pentru anul 2020 

 
Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere: 
 
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 , art.33, alin.4. 

lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum  

• art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,   

• Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5; 

• H.G nr.758/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale; 

• contratului de finantare prin Programul Operational Capital Uman, cu titlul „Dezvoltare 

economica si sociala in orasul Targu Neamt” , incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , avand 

cod SMIS : 128943; 

Analizând Referatul de aprobare nr. 12052 din 11.09.2020 al Primarului Orașului Tg. Neamț ; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”b”, alin.(4) lit”a”,  art.139 alin.(3) lit.”a” 

coroborat cu prevederilor art. 196 lit (a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1. Aprobă rectificarea  Bugetului local Târgu Neamț  pe anul 2020, conform Anexei  la 

prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia; 

Art 2. Direcția Buget Contabilitate,RU și dezvoltare locală si Serviciul Investitii din cadrul 

Primăriei Orașului Tg.Neamț vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul general al orașului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea și comunicarea 

prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

                  
          Inițiator,                                                                                              Avizează, 

                     Primar,                                                                                         Secretar general, 
               Harpa Vasilică                                                                                   jr. Sabin Isabela 

 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   
 
Data depunere avize/rapoarte:      .09.2020/      .09.2020 

 
Primar,                     Secretar general UAT, 

    Harpa Vasilică                       jr. Sabin Isabela 
 

 



          ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      
 

     
 
Primar 
Nr.12052 din 11.09.2020 
    

REFERAT DE APROBARE 
privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț  

pentru anul 2020 
 

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 , art.33, alin.4. 

lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum și ale art.29, 

art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,  Legea bugetului de stat pe anul 

2020, nr.5, H.G nr.758/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 

dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-

teritoriale; 

• contratului de finantare prin Programul Operational Capital Uman, cu titlul „Dezvoltare 

economica si sociala in orasul Targu Neamt” , incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , avand 

cod SMIS : 128943; 

și analizând Raportul de specialitate nr. 12051/11.09.2020, realizat in comun de Direcția Buget-

Contabilitate, RU și dezvoltare locală si Serviciul Investitii, din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ. 

               Față de cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local 

prezentul proiect de hotărâre, în forma întocmită de compartimentele de resort. 

 

Iniţiator, 
Primar, 

           Harpa Vasilicã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
                    Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală/ Serviciul Investitii       

   Nr. 12051 din 11.09.2020               
               APROB, 

                      Primar, 
                            Vasilică Harpa
               

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț pentru anul 2020 

 
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 , art.33, alin.4. 

lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  

• ale art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,   

• Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5,  

• H.G nr.758/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, 

prin care Orasului Targu Neamt s-a alocat suma de 500.000 lei; 

• contratului de finantare prin Programul Operational Capital Uman, cu titlul „Dezvoltare 

economica si sociala in orasul Targu Neamt” , incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , avand 

cod SMIS : 128943 si a adresei M.F.E nr.80799/11.09.2020 prin care s-a autorizat la plata Cererea 

de prefinantare nr.1( nr.78925/07.09.2020) , 

Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț pentru anul 2020 , 

conform anexelor. 

      Nume,prenume                        Funcția ocupată                                                   Semnătura                   Data                                         
ec.Iosub Ecaterina Directia Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală-

Director executiv 
 11.09.2020 

Ing.Durbaca Sorin Serviciul Investitii – Sef Serviciu  11.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  la  HCL……………….. 

Venituri – Buget local 
Denumire Influențe rectificare BVC  

17.09.2020 
UATO Tg.Neamt (lei) 

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2020 din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului +500.000 

48.02.03 FSE – prefinantare - POCU 5.2 cod smis: 
128943 +424.000  
TOTAL 924.000 

 
 

• SECȚIUNEA FUNCȚIONARE (lei): 

 
 
Cheltuieli – Buget local 

Denumire Influențe rectificare BVC  
17.09.2020 

UATO Tg.Neamt (lei) 
51.02 Adminstratie 100.000 
20 Bunuri și servicii 100.000 
61.02 Ordine publica, SVSU 50.000 
20 Bunuri și servicii 50.000 
84.02 Transporturi 100.000 
20 Bunuri și servicii 100.000 

TOTAL influențe SF- UATO Tg.Neamț 250.000  
 

Influențe ordonatori terțiari  
65.02  Învățământ +129.000 
58 Prefinantare (P1: Scoala Gimnaziala ”Ion Creanga” 

Humulesti) - proiect POCU cod 128943 +29.000 
20 Bunuri și servicii  +100.000  

TOTAL influențe SF- ordonatori terțiari +129.000 

 
• SECȚIUNEA DEZVOLTARE (lei): 

Cheltuieli – Buget local 
Denumire Influențe rectificare BVC  

17.09.2020 
UATO Tg.Neamt (lei) 

65.02  Învățământ 50.000 
71.01.01 cheltuieli de capital:  50.000  

Obiectiv: REABILITARE SI MODERNIZARE SALA DE SPORT LICEUL VASILE 

CONTA  
67.02 Cultură, recreere și religie 100.000 
71.01.01 cheltuieli de capital:  100.000  

Obiectiv: IMPREJMUIRE SI REABILITARE ZONA PARC CETATE  
68.02 Asistenta sociala ( proiect POCU 128943) 395.000 
58 Prefinantare- proiect POCU cod 128943 395.000 

TOTAL influențe SD- UATO Tg.Neamț 545.000 

 
 Ec. Iosub Ecaterina 


