
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTARARE 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli  al S.C. CIVITAS Com S.R.L 
Tirgu Neamt pentru anul 2013  

 
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
 Conform prevederilor art.5-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.79/2008 
privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici; 
 Avînd în  vedere prevederile art.1, art.4 , alin (1-4) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale; 
 Avand in vedere adresa nr.985/18.10.2013 prin care ne este comunicata Hotararea A.G.A 
nr.45/17.10.2013, prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 
precum si obiectivele si criteriile de performanta, prezentate de conducerea executiva a societatii SC 
CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt; 
 Tinand cont de Expunerea de motive inaintata de Adunarea Generala a Societatii CIVITAS 
SRL precum si de Raportul de specialitate al Directiei Buget Prognoze-Implementare proiecte din 
cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt cu numarul 15692/18.10.2013; 
 In temeiul prevederilor  art.36 alin(9) si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
Art.1 Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL   Tg. Neamţ pe 
anul 2013 , prezentat în anexa nr. 1; 
Art.2 Aprobă Criteriile de performanţă ale SC  CIVITAS  COM  SRL  Tg. Neamţ pe anul 2013, 
prezentate în anexa nr. 2; 
Art.3 Aprobă Obiectivele de investiţie ale SC CIVITAS COM SRL Tg.  Neamţ pe anul 2013, prezentate 
în anexa nr. 3; 
Art.4 Aprobă Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, cu scadenţă în anul 2013, 
prezentată în anexa nr. 4; 
Art.5. Aprobă Statul de functii valabil  incepand cu 17.10.2013, prezent în anexa nr. 5;  
Art.6. Consiliul de Administratie al S.C. CIVITAS Com S.R.L Tirgu Neamt va lua toate masurile 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 
Art.7. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 193 

din 31.10.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Luculescu Vasile 

Contrasemneaz\,                                         
Secretar, 

      jr. Laura Elena Maftei 
 Total consilieri locali     19 
  Prezenti                19     
  Pentru                      19    
  Împotrivă                          
  Abtineri                          
 


