
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTARARE 

privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L nr.3 din 30.01.2013 privind aprobarea Bugetului de 
venituri si cheltuieli, precum si a listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 

Tirgu Neamt pentru perioada ianuarie-februarie 2013 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 

 Avînd în vedere prevederile art.1, art.4 , alin (1-4) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale,precum si ale Ordinului ministrului finanatelor publice nr.1720/2012, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar; 
 Avînd în vedere prevederile art.25 al H.G nr.56/2009, de aprobare a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG 162/2008, privind transferul de atributii axercitate de 
Ministerul Sanatatii catre autoritatilr administratiei publice locale si in conformitate cu Ordinul 
ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;   
 Avînd în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 
ianuarie-martie 2013 nr.1695/06.03.2013, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 3941 din 13.03.2013 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 modificarea anexei nr.1 la H.C.L nr.3 din 30.01.2013 privind aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a listei de investitii ale Spitalului orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tirgu Neamt pentru perioada ianuarie-februarie 2013, conform Anexei la prezenta 
Hotarare, parte integranta a acesteia ; 

Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul in care Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie”  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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