
ROMÂNIA 
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta Sociala a 
Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

            Avand  in vedere : 
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 

privind finanatele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 ; 
 adresa nr.24818/07.12.2015-1832/08.12.2015, emisa de Directia Buget Contabilitate, RU si 

dezvoltare locala a Orasului Tirgu Neamt, prin care ne este comunicata suma ce va influienta BVC pentru 
anul 2015 a Directiei de asistenta sociala Tirgu Neamt; 

 adresa nr.1833/08.12.2015- 24838/08.12.2015, prin care ne este prezentat bugetul de venituri 
si cheltuieli al Directiei de asistenta sociala Tirgu Neamt- rectificat , cu suma de 330.900 lei; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate nr. 24846/08.12.2015 , realizat de Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 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 de venituri si cheltuieli al Directiei de asistenta sociala 

Tirgu Neamt pe anul 2015, 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 Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ si Directia de Asistenta Sociala ,vor 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. 
 

Nr. 242 
din 08.12.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Vrinceanu Maria 

 
                         Contrasemneaz\,

                                                       Secretar oras, 
                                                                                      jr. Laura Elena Maftei 

 

 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti       15       
        Pentru          15              
        Împotrivă                          
       Abtineri                        
 


