
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

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

 
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere : 

o 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 ; 
o prevederile OUG nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pea nul 2015; 
o decizia ANAF nr.31/02.11.2015, prin care se suplimenteaza sumele defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) cu suma de 14.000 lei; 
o decizia ANAF nr.32/02.11.2015, prin care se suplimenteaza sumele defalcate din TVA 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor ( cod 11.02.02) cu suma 
de 1.283.000 lei; 
o H.C.J nr.233/11.11.2015, prin care s-a aprobat asocierea Judetului Neamt ( prin 
Consiliul Judetean Neamt) cu  Orasul Tirgu Neamt in vederea realizarii unor lucrari de 
reparatii capitale la Spitalul orasenesc “Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, in cuantum de 250.000 
lei; 
o H.C.J nr.239/11.11.2015, prin care s-au repartizat catre U.A.T.O.Tirrgu Neamt, sume 
defalcate din TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala in suma de 
800.000 lei si sume defalcate din TVA pentru finantarea chletuielilor privind drumurile 
judetene si comunala, in suma de 800.000 lei; 
o adresa nr.35138/03.11.2015- 22443/04.11.2015 primita de la ApaServ , prin care ne 
solicita plata contributiei pentru proiectul “Extindere si reabilitare infrastructura de apa si 
apa uzata in judetul Neamt”; 
o adresa nr.19728/03.11.2015- 22443/04.11.2015 primita de la A.D.I.EcoNeamt , prin 
care ne solicita plata contributiei pentru proiectul “Sistem de management integrat al 
deseurilor in judetul Neamt”; 
o adresa nr.1255/27.10.2015 – 21693/27.10.2015, primita de la Directia de Asistenta 
sociala a Orasului Tirgu Neamt; 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si Raportul 
de specialitate nr. 23134/13.11.2015, realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate, RU 
si dezvoltare locala si Serviciul Achizitii, Investitii, din cadrul Primăriei orasului 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 si completările 
ulterioare; 

 
 



HOTĂRĂSTE: 
 

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 Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul 
Achizitii - 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. 227 
din 25.11.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Turluianu Daniel Ni]\ 

 
 

                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti           19   
        Pentru              19          
        Împotrivă                          
       Abtineri                 


