ROMANIA
JudeţulNeamţ
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ
HOTĂRÂREA

nr. 93 din 22 aprilie 2021
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL
Tg. Neamţ pe anul 2021, estimările pentru anul 2022 ( n+1) și pentru anul 2023 (n+2),
precum şi a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL
Tg. Neamţ
Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere:
Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 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 și completările ulterioare
În temeiul Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;
Prevederile art. 48 din Legea nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021;
Adresa nr. 219/13.04.2021 transmisă de CIVITAS COM SRL și înregistrată cu nr.
4925/13.04.2021;
Având în vedere H.A.G.A nr. 8/13.04.2021 prin care s-a aprobat bugetul de venituri
și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2021 și estimările
pentru următorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5;
Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 218/13.04.2021 prezentată de Adunarea
Generală a Acționarilor a societății comerciale CIVITAS COM SRL
În conformitate cu prevederile art.129 alin (1), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a”
coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI TARGU-NEAM}
Adopt\ prezenta hot\r^re:

ART.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM
SRL Târgu Neamț pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 și 2023, precum și
obiectivele de investțiii pentru anul 2021, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre;
ART.2. Consiliul de Administrație al SC CIVITAS COM SRL Târgu Neamț va lua toate
măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Târgu-Neamt,
prefectului judetului Neamt, se depune in format electronic, pe pagina de internet
www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului
Local”
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dron Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
C.j. Isabela Sabin

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII
DESCHIS 
PROCEDURA DE VOT
UTILIZATĂ:

X

prinridicareamâinii

x

prinapelnominal

SECRET


Hotărâre cu caracternormativDA/NU 
da
Hotărâre cu caracter individual DA/NU
0.a.
Hotărâre care se
a douătreimi din numărul consilierilor locali în funcţieDA/NU
Se

nu
0

0.b.
0.c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

adoptă cu votul:

MajorităţiiconsilierilorlocaliînfuncţieDA/NU
MajorităţiiconsilierilorlocaliprezenţiDA/NU

da

înscriunumărul de
voturideterminat
Potrivitmajorităţii
necesare:

Numărul consilierilor locali potrivitlegii
Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şirând 2=rând 5+6+7+8+9+10)
Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4)
Numărul consilierilorlocaliprezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şirând 4 = rând 5+6+7+10)
Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0)
Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0)
Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA”
Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0)
Numărul consilierilor locali absenti motivat
Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat
Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prinsoţ, soţie,
afinisau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local,
respectiv:

10
0
19
19
10
19
19
0
0
0
0
0


NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votula cestuia.
2.dacă la rândul 10 nu estenici un consilier local în această situaţie se trece „zero”iar pe rândul corespunzator nominalizării consilierilor locali
respectivi, se menţionează „nu estecazul”.

* Semnătura secretarului oraşului sau, numaii în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al
primarului oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri.
CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI Nr. 93 din
22.04.2021
Nr.
Data
OPERAŢIUNI EFECTUATE
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
crt.
ZZ/LL/AN
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
22.04.2021
2
Comunicarea către Primar2)
.04.2021
3
Comunicarea către prefectul judeţului3)
.04.2021
4+5
4
Aducerea la cunoştinţă publică )
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter
individual4+5)
6
Hotărârea devine obligatorie6)şi produce efecte
juridice7)
Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
1)
Art.139alin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
2)
art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului
3)
art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritorialecomunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1)
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respective emiterii.
4)
art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
5)
art.199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face încelmult 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect
6)
art.198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.
7)
art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adreseaza

