
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI TIRGU NEAMT

HOT,IRARI
privin.l oprobarca Bugetului local al ordsului Tirgu Neamt si a Listei de inwstitii pentru ahul 2014

Consil iul Local al ora5ului Tirgu Neam|, judctul Neamf:
Avdnd in vedere prevedcri le art. l .  al in.2 ,art.5. al in.( l-4). arl . l4. al in(l-9). art.23, al in l-2. art.25

si art.26 . art.33. al in.4. l i t . f ,  an.39. al in.2 din Legea ff.273/2006 ptivind f inanlele publice locale, precum
si art.g. art.29. an.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice. prcvederile art.4. art.5.
art.6. art.7 si an.8 din Legea bugetului de stat pea anul 2014. nr.356/20l3 :

Avind in vedere Decizia nr. l /08.01.2014 privind repanizarea pe unitat i  administrativ teri toriale a
sumclor del'alcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor.
municipi i lor. pentru anul 2014 siestimari pentru perioada 20I 5-2017, emisa dc AJFPNeamti

Avind in vedere H.C.J nr.8/2014 prin care s-au reparlizat sume defalcate dir unele venituri ale
bugctului de stat pe unitdf i  administrativ- tcri toriale, pentru anul 2014, precurri  9i estimAri le pentru anii
2015 -20 t7 :

AnalizAnd Expunerea de motive inaintati de Primarul olagului TirSu Neaml $i Raponul de specialitate
nr. l20l/31.01,2014. realizat in comun de Dircctia lmpozile si taxe, Directia Buget-Contabil i tale si Biroul
lnvestilii din cadrul Primdriei oragului Tg. Neamf I

Avand in vedere prevederile art. 36 alin.,l lit.a. art. 45 alin.2. lit.a din Legea ff.21512001 a
administral iei publice Iocale republicatd. cu modif ictui le Sicomplctdri le ulterioare

HOTARASTE:

Art. l .Aproba Bugetul local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2014. confbrm Anexei nr. l  la
prezenta Hotarare. parte integranta a acesteia i

Art,2.Aproba LisIa de invesli t i i  pe anul 2014. conform Anexei nr.2 la prczcnta HoIarare, parte
integranta a acesteia ;

Art.3. Primarul orasului l i rgu Neanlt. in cal i tate de ordonator principal de credite va urmari
modul in care Directia Impozite sitaxe. l) i fectia Financiar Contabil i tate- Implementare proiecte si Biroul
Investitii. din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la
indeplinire r prerederi lor prezenlei hotarlr i  :

Art,4. Secrelarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari
instiluliilor si persoanelor interesate.
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