
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea 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 art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 , 

art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art.9, art.29, 
art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevederile art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 din 
Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; Decizia nr.1/20.01.2015 privind repartizarea pe unitati 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, pentru anul 2015 si estimari pentru perioada 2016-2018, emisa de  AJFP Neamţ; 
Decizia nr.2/23.01.2015 , emisa de  AJFP Neamţ , prin care s-a aprobat nivelul maxim al cheltuielilor de personal 
aferente bugetului centralizat al UATO Tirgu Neamt, pentru anul 2015; 
 Avand in vedere H.C.J nr.30/12.02.2015, prin care s-a aprobat asocierea Judetului Neamt ( prin Consiliul 
Judetean Neamt) cu  Orasul Tirgu Neamt in vederea realizarii unor lucrari de investitii la Spitalul orasenesc 
“Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, in cuantum de 500.000 lei; 
 Avînd în vedere Nota de fundamentare nr.26/10.02.2015 , emisa de  Directia Impozite si taxe din cadrul 
UATO Tirgu Neamt, care reflecta sursele de venituri identificate pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului 
Tirgu Neamt pentru anul 2015, prin respectarea art.14, alin.7, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale;  
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.2849/10.02.2015, realizat in comun de Directia Impozite si taxe , 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 Bugetul local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2015, conform Anexei nr.1 la prezenta 

Hotarare, parte integranta a acesteia ; 
Art.2.Aproba Lista 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 Impozite si taxe , 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. 21 
din 16.02.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
       Consilier: Humulescu Tr\ian 

                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti         17         
        Pentru           14              
        Împotrivă          -                
        Abtineri            3           



 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 2849 DIN 10.02.2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

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

 
 

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 

si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 

si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevederile art.4, art.5, 

art.6, art.7 si art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; 

 Avînd în vedere Decizia nr.1/20.01.2015 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 

sumelor defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 

municipiilor, pentru anul 2015 si estimari pentru perioada 2016-2018, emisa de  AJFP Neamţ; 

 Avînd în vedere Decizia nr.2/23.01.2015 , emisa de  AJFP Neamţ , prin care s-a aprobat nivelul 

maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului centralizat al UATO Tirgu Neamt, pentru anul 

2015; 

 Avînd în vedere Nota de fundamentare nr.26/10.02.2015 , emisa de  Directia Impozite si taxe din 

cadrul UATO Tirgu Neamt, care reflecta sursele de venituri identificate pentru Bugetul de venituri si 

cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015, prin respectarea art.14, alin.7, din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale;  

Supunem spre aprobare: 

 bugetul local pentru anul 2015  

 lista 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 Impozite si taxe /Directia Financiar Contabil 
           Biroul Investiţii              Primar, 
NR. 2849 DIN 10.02.2015                      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 art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 

si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 

si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevederile art.4, art.5, 

art.6, art.7 si art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ; 

 Avînd în vedere Decizia nr.1/20.01.2015 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 

sumelor defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 

municipiilor, pentru anul 2015 si estimari pentru perioada 2016-2018, emisa de  AJFP Neamţ; 

 Avînd în vedere Decizia nr.2/23.01.2015 , emisa de  AJFP Neamţ , prin care s-a aprobat nivelul 

maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului centralizat al UATO Tirgu Neamt, pentru anul 

2015, la limita sumei de 31.546.000 lei, detaliat astfel : 

 cap.65.02- invatamant – 16.789.000 (salarii – 14.390.000 lei  + hot.judecatoresti – 2.399.000 lei); 

 cap.66.10- spital – 9.600.000 lei 

 cap.67.10-casa culturii – 110.000 lei 

 servicii UATO Tirgu Neamt – 5.047.000 lei : 

 cap.51.02 – 2.524.000 lei ( salarii - 2.393.000 lei + ind.consil. – 131.000 lei) 

 cap.54.02- 260.000 lei 

 cap.61.02 ( Politia locala ) – 470.000 lei ( salarii – 330.000 lei + norma hrana- 140.000 lei) 

 cap.61.02( SVSU) – 50.000 lei 

 cap.66.02 (cabinete medicale scolare) – 390.000 lei 

 cap.67.02 (biblioteca) – 77.000 lei 

 cap.68.02( cantina sociala) – 67.000 lei 

 cap.68.02(cresa) – 210.000 lei 

 cap.68.02(personal tesa) – 210.000 lei 

 cap.68.02(centrul Sf.Teodora) – 39.000 lei 

 cap.68.02(asistenti personali) – 550.000 lei 

 cap.70.02 ( serv.adm-gospod) – 200.000  lei 

  



 Avînd în vedere Nota de fundamentare nr.26/10.02.2015 , emisa de  Directia Impozite si taxe din 

cadrul UATO Tirgu Neamt, care reflecta sursele de venituri identificate pentru Bugetul de venituri si 

cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015, prin respectarea art.14, alin.7, din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale “ (7)În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor 

proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 

97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul 

curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.” 

 Avand in vedere situatia centralizata a veniturilor in suma totala de: 

 36.517.496 lei , pentru sursa 02: 

Venituri  36.517.496 
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL si sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea BL 2014 (ANAF) 145.160 

*sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL -2015 145,160 
*sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea BL 
2015 0 
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul oraselor (ANAF), din care: 20.089.000 
*finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 16.455.000 

*finantare cheltuielilor cu salariile , sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani 14.390.000 
*cheltuili art 104, alin.2, lit.b-d din Legea educatiei nr.1/2011 2,065.000 

*hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat 2.399.000 
*finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizatiile lunare 900.000 
*finantarea cheltuieli serviciul evidenta populatiei + cresa 335.000 
*cote defalcate din impozitul pe venit 5.968.000 

*sume DSP- cabinete medicale scolare 440,000 

*venituri proprii  ( nivel <= cu cel ptr.2014) 7.232.000 
*sume CJN- obiectiv investitii Spital Orasenesc Sf Dimitrie Tirgu Neamt 500.000 
*excedent an 2014 2.143.336 

 

 400.000 lei , pentru sursa 10 ( Casa Culturii “Ion Creanga”) 
 

Venituri  
 

Suma  
(lei) 

*transferuri din Bugetul local 
 

300.000 

*venituri din alte surse 100.000 

TOTAL VENITURI ( 10)  2015 400.000 

 



 Avand in vedere situatia cheltuielilor , detaliat astfel: 

  36.517.496 lei (sursa 02) : 

 sectiunea functionare : 32.523.000 lei 

 sectiunea dezvoltare: 3.994.496 lei 

  400.000 lei( sursa 10): 

 sectiunea functionare : 285.000 lei 

 sectiunea dezvoltare: 115.000 lei 

conform anexelor 1 si 2. 

Supunem spre aprobare: 

1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015. 

2. Lista de investii pentru anul 2015. 

                     
Directia Impozite si taxe ,  Directia Financiar Contabil,  Birou Investiţii, 
      Director executiv ,   Director executiv ,        Sef Birou,    
 ec.Pupazan Elena                  ec.Iosub Ecaterina      Ing. Durbacă Sorin 
        
 
  
                               
 
          Biroul Buget-Contabilitate,  
           Sef Birou, 
               Ec.Tanasa Carmen  
  


