
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si  

a Listei de investitii pentru anul 2015 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; 
 Avand in vedere H.C.J nr.180/31.08.2015, prin care s-a aprobat repartizarea sumei de 100.000 lei 
pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, conform HG nr.638/2015; 
 Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr.NB/8722/26.08.2015 prin care s-a aprobat 
repartizarea sumei de 1.396.000 lei , de la bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale conform 
Leg.95/2006, art 1905 ; 
 Avand in vedere contractele inregistrate cu numerele : 14308/07.09.2015-221/11.09.2015, 
14312/07.09.2015-220/11.09.2015, 14313/07.09.2015-223/11.09.2015, 14314/07.09.2015-224/11.09.2015, 
14311/07.09.2015-222/11.09.2015, 14315/07.09.2015-219/11.09.2015, 14316/07.09.2015- 
225/11.09.2015, 14321/07.09.2015-226/11.09.2015, 14310/07.09.2015-227/11.09.2015, 
14309/07.09.2015-228/11.09.2015 incheiate cu MDRAP , prin care s-a alocat suma de 1.985.180 lei prin 
Programul National de dezvoltare locala a unor obiective de investii ; 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr. 19284/21.09.2015, realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate si Biroul Investiţii din cadrul 
Primăriei oraşului Tg. Neamţ ; 

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 Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2015, conform Anexei 
nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 

Art.2.Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2015, 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. 

 
Iniţiator, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si  

a Listei de investitii pentru anul 2015 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; 
 Avand in vedere H.C.J nr.180/31.08.2015, prin care s-a aprobat repartizarea sumei de 100.000 lei 
pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, conform HG nr.638/2015; 
 Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr.NB/8722/26.08.2015 prin care s-a aprobat 
repartizarea sumei de 1.396.000 lei , de la bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale conform 
Leg.95/2006, art 1905 ; 
 Avand in vedere contractele inregistrate cu numerele : 14308/07.09.2015-221/11.09.2015, 
14312/07.09.2015-220/11.09.2015, 14313/07.09.2015-223/11.09.2015, 14314/07.09.2015-224/11.09.2015, 
14311/07.09.2015-222/11.09.2015, 14315/07.09.2015-219/11.09.2015, 14316/07.09.2015- 
225/11.09.2015, 14321/07.09.2015-226/11.09.2015, 14310/07.09.2015-227/11.09.2015, 
14309/07.09.2015-228/11.09.2015 incheiate cu MDRAP , prin care s-a alocat suma de 1.985.180 lei prin 
Programul National de dezvoltare locala a unor obiective de investii ; 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr. 19284/21.09.2015, realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate si Biroul Investiţii din cadrul 
Primăriei oraşului Tg. Neamţ ; 

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 Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2015, conform Anexei 

nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.2.Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2015, 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. 184 
din 29.09.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Timi[escu Vasile 

 
                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti      18         
        Pentru          18              
        Împotrivă                          
       Abtineri                        



 

 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 19284 DIN 21.09.2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si  

a Listei de investitii pentru anul 2015 
 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; 

 Avand in vedere H.C.J nr.180/31.08.2015, prin care s-a aprobat repartizarea sumei de 100.000 lei 

pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, conform HG nr.638/2015; 

 Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr.NB/8722/26.08.2015 prin care s-a aprobat 

repartizarea sumei de 1.396.000 lei , de la bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale conform 

Leg.95/2006, art 1905 ; 

 Avand in vedere contractele inregistrate cu numerele : 14308/07.09.2015-221/11.09.2015, 

14312/07.09.2015-220/11.09.2015, 14313/07.09.2015-223/11.09.2015, 14314/07.09.2015-224/11.09.2015, 

14311/07.09.2015-222/11.09.2015, 14315/07.09.2015-219/11.09.2015, 14316/07.09.2015- 

225/11.09.2015, 14321/07.09.2015-226/11.09.2015, 14310/07.09.2015-227/11.09.2015, 

14309/07.09.2015-228/11.09.2015 incheiate cu MDRAP , prin care s-a alocat suma de 1.985.180 lei prin 

Programul National de dezvoltare locala a unor obiective de investii ; 

 Supunem spre aprobare : 

  Supunem spre aprobare , conform anexelor: 

1- rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015 : 

i.     50.000 lei – sectiunea de functionare; 

ii. 3.431.180 lei – sectiunea de dezvoltare: 

       50.000 lei – venituri proprii BVC 
  1.985.180 lei – OUG 28/2013; 

  1.396.000 lei -  Leg.95/2006, art 1905 

2- rectificarea Listei de investii pentru anul 2015. 

 in forma prezentata pe capitole bugetare de departamentele de specialitate din cadrul UATO Tirgu Neamt. 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                           Avizat, 
Directia Financiar Contabil 
           Biroul Investiţii              Primar, 
NR. 19284 DIN 21.09.2015                   Vasilicã HARPA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2015 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; 

 Avand in vedere H.C.J nr.180/31.08.2015, prin care s-a aprobat repartizarea sumei de 100.000 lei 

pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, conform HG nr.638/2015; 

 Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr.NB/8722/26.08.2015 prin care s-a aprobat 

repartizarea sumei de 1.396.000 lei , de la bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale conform 

Leg.95/2006, art 1905 ; 

 Avand in vedere contractele inregistrate cu numerele : 14308/07.09.2015-221/11.09.2015, 

14312/07.09.2015-220/11.09.2015, 14313/07.09.2015-223/11.09.2015, 14314/07.09.2015-224/11.09.2015, 

14311/07.09.2015-222/11.09.2015, 14315/07.09.2015-219/11.09.2015, 14316/07.09.2015- 

225/11.09.2015, 14321/07.09.2015-226/11.09.2015, 14310/07.09.2015-227/11.09.2015, 

14309/07.09.2015-228/11.09.2015 incheiate cu MDRAP , prin care s-a alocat suma de 1.985.180 lei prin 

Programul National de dezvoltare locala a unor obiective de investii ; 

  Supunem spre aprobare , conform anexelor: 

3- rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015 : 

i.     50.000 lei – sectiunea de functionare; 

ii. 3.431.180 lei – sectiunea de dezvoltare: 

       50.000 lei – venituri proprii BVC 

  1.985.180 lei – OUG 28/2013; 

  1.396.000 lei -  Leg.95/2006, art 1905 

4- rectificarea Listei de investii pentru anul 2015. 

                     
  Directia Financiar Contabil,    Birou Investiţii, 
         Director executiv ,          Sef Birou,     
            ec.Iosub Ecaterina        Ing. Durbacă Sorin 
        
 
  
   


