
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI TiRGU NEAMT

HOTIRARE
privind aprobareo Bugetului local al otusului Tirgu Neatt si a Listei de investilii peftru anul 2013

Consil iul Local alora luiTirgu Neaml. judetu I Neam!:
Avend in vedere prevederile art. l. alin.2 .an.5, alin.(l-4), art. l4, alin(l-9), art.23, alin l-2, art.25

si art.26 din Legea ff.273/2006 privind finanlele publice locale, prccum si an.9, art.29, aft.38 si aft.62
din Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice, prevederile arr.4, art.s, aft.6, aft.1 si art.8 din Legea
bugetului de stat nr.5/2013 , precum si prevederile Legii bugetului asigurarilor sociale de stat ,nr.612013:

Avind in vedere Decizia nr.214122.03.20l3 privind repaftizarea pe unitati administrativ teritoriale
a sumelor defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraseloq municipiilor, pentru anul 2013 si estimari pentru perioada 2014-2016, emisa de Direc{ia
Generale a Finanlelor Publice a Judetului Neamt;

Avind in vedere H.C.I fi.24D013 prin carc s-au repartizat sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat p9 uniteti administrativ- teritoriale, pentru anul 2013. precum gi estimdrile pentru anii
20t4-2016l.

Analizand Expunerea de motive inaintati de Primalul oragului Tirgu Neaml gi Rapotul de specialitate
al Directiei Impozite si taxe , Directiei Buget-Contabilitate si Biroului Investifii qi din cadrul Primiriei
ora$uluiTg. Neaml, inregistrate sub nr. 5099din 01.04.2013:

Tinand cont de avizele com isiilor de soecialitate ale consil iulu i local:
Avend in vedere prevederile art. 36 alin.,1 lit.a. art. 45 alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 a

administraliei publice locale republicatd. cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l.Aproba Bugetul local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2013, contbrm Anexei nr.l la
prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia :

Art.2.Aproba Lista de investitii pe anul 2013, 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- lmplementare 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. Secretaaul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari
institutiilor si persoanelor interesate.
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