
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARARE 
PROIECT 

privind aprobarea  Bugetului local  
al orasului Tirgu Neamt  precum si a listei de investitii pentru  anul 2010 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 
 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, ale 

Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 3138 din 02.02.2010 inaintata de Primarul 

orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Serviciului Buget Contabilitate din 
cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. Aproba  Bugetul local al  orasului Tirgu Neamt pe anul 2010, conform 

Anexei nr.1 la prezenta Hotarare,parte integranta a acesteia ; 
Art.2. Aproba lista obiectivelor de investitii a consiliului local pentru anul 2010 

conform Anexei nr.2 la prezenta Hotarare,parte integranta a acesteia ; 
Art.3. Aproba lista obiectivelor de investitii a Serviciului public local “Consprim” 

pentru anul 2010 conform Anexei nr.3 la prezenta Hotarare, parte integranta a 
acesteia ; 

Art.4. Aproba  lista obiectivelor de investitii a Casei Culturii Ion Creanga  pentru 
anul 2010 conform Anexei nr.4 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; 

Art.5. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite 
va urmari modul in care Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari ; 

Art.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Initiator, 
Primar, 

Decebal Arnautu 
 

Avizat  legalitate, 
                     Secretar  oraş 

Jr.Laura Elena Maftei 
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