
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificarii  

Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2013 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
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 

art.26 si art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, prevederile art.44 din Legea bugetului de stat nr.5/2013 ; 

Avand in vedere adresa nr.15603/17850/15.11.2013 primita de la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Neamt, prin care s-a repartizat suma de 13.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale si adresa 
nr.15727/14.11.2013 prin care s-a repartizat suma de 135.000 lei pentru finantarea cheltuielilor drepturilor 
asistentilor personali; 

Avand in vedere HCJ 195/25.11.2013 si adresa nr.14786/25.11.2013 prin care s-a repartizat suma de 
25.000 lei din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013; 

Avand in vedere art.VI din OUG nr 12/2013 prin care s-au aprobat reglementari pentru unele masuri 
financiar-fiscale si prorogarea unor termene, act normativ prin care Orasul Tirgu Neamt incheie acorduri de 
compensare cu agentii economici in suma de 99.000 lei, pana la finele anului 2013; 

Avand in vedere situatia prezentata de Directia venituri, impozite si taxe din cadrul U.A.T.O Tirgu 
Neamt, prin care se suplimenteaza veniturile proprii cu suma de 255.000 lei; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
realizat in comun al Directiei Buget-Contabilitate si Biroului Investiţii , din cadrul Primăriei oraşului Tg. 
Neamţ , înregistrate sub nr. 18390 din 26.11.2013; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 lit.a, art. 45 alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.Aproba rectificarea Bugetul local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2013, conform Anexei 

nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.2.Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2013, conform Anexei nr.2 la prezenta 

Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.3. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari 

modul in  care Directia Financiar Contabilitate- Implementare proiecte si Biroul Investitii, din  cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari ; 
 Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
Nr. 221 
din 29.11.2013 
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