
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2016 

 
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 2016, nr.339/2015; 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 

nr.26086/29.12.2015, realizat in comun de Directia Impozite si taxe , Directia Buget-Contabilitate, RU si 

dezvoltare locala 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 2016, conform Anexei nr.1 la 

prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 

Art.2.Aproba Lista de investitii pe anul 2016, 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. 

 
Iniţiator, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Laura Elena Maftei 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 26086/29.12.2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2016 

 
 

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 2016, nr.339/2015; 

Supunem spre aprobare: 

 bugetul local pentru anul 2016 -proiect 

 lista de investii pentru anul 2016-proiect 

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

Neamt. 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ               
Directia Impozite si taxe  
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 
Serviciul  Investiţii, achizitii publice               
       NR. 26086/29.12.2015 
                      

 
 

RAPORT DE S PEC IALITATE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2016 

 

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 2016, nr.339/2015; 

 Avand in vedere centralizarea propunerilor de buget a departamentelor din UATO Tirgu Neamt, a 

rezultat situatia cheltuielilor , detaliata conform anexelor, pe sursa A si sursa G. 

Supunem spre aprobare: 

1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016-proiect 

2. Lista de investii pentru anul 2016-proiect 

                     
 
Directia Impozite si taxe ,  Directia Financiar Contabil,  Serviciul Investiţii, 
      Director executiv ,   Director executiv ,        Sef Serviciu,           
 ec.Pupazan Elena                  ec.Iosub Ecaterina      Ing. Durbacă S orin 
        
 
  
                               
 
           


