
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTARARE 

privind aprobarea sumelor alocate de natura transferurilor din Bugetul de venituri si cheltuieli al 
Orasului Tirgu Neamt, pentru perioada ianuarie-martie 2013, pentru finantarea asociatiilor 

,Ffundatiilor si a Spitalului Orasenesc „Sf Dimitrie” precum si a listei de investii. 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii 
nr.500/2002 privind finantele publice, precum si ale Ordinului ministrului finanatelor publice 
nr.1720/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar:  
 Avînd în vedere Bugetul estimat pentru anul 2013, prezentat de Fundatia de Dezvoltare 
Locala „Speranta”, inregistrat cu numarul 37/872/21.01.2013; 
 Avînd în vedere Bugetul estimat pentru anul 2013, prezentat de Fundatia Filantropica 
„Omenia”, inregistrat cu numarul 38/883/21.01.2013; 
 Avînd în vedere Bugetul estimat pentru anul 2013, prezentat de Asociatia Angel , inregistrat 
cu numarul 164/02.12.2012-882/21.01.2013; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 872/882/883 din 21.01.2013 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Financiar Contabilitate- Implementare 
proiecte din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 
 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; 

 
HOTARASTE: 

 
 Art.1. Aproba alocarea sumei de 421.000 lei, sub forma de transferuri, pentru perioada 
ianuarie-martie 2013, din Bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt, astfel: 
                          Fundatia de Dezvoltare Locala „Speranta” , suma de 50.000 lei 

• Fundatia Filantropica „Omenia”, suma de 15.000 lei 
• Asociatia Angel, suma de 60.000 lei 
• Sindicatul Liber al Pensionarilor, suma de 5.000 lei 
• Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania, suma de 1.000 lei 
• Spitalul Ceahlau, suma de 5.000 lei 
• Consiliul Local al Tinerilor, suma de 5.000 lei 
• Fotbal Club Cetatea Tg Neamt  suma de 20.000 
• Religie (biserici) suma de 60.000 (Sf Gheorghe,Sf Spiridon,Sf Gheorghe-

Blebea) 
• Spitalul Sf Dimitrie suma de 200.000 lei 

 Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari 
modul in care Directia Financiar Contabilitate - Implementare proiecte 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 
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Președinte de ședință, 

Consilier: Boca Ioan Doinel 

                           Contrasemnează,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 

 

 


