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ANUNŢ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/3003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ aduce la cunoştinţă publică 

Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Tîrgu 

Neamţ pe anul 2018 şi Lista de investiţii pentru anul 2018. 

 Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate: 

- pe site-ul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la adresa 
www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE - Proiecte 
supuse dezbaterii publice.  

- la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare 
nr.62(panoul de afişaj) 

- la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 

 Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 
Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5. 

 În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, 
începând cu data afişării- 19.01.2018 şi până la data de 02.02.2018 se 
pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii 
publice : 

- în scris, prin poştă  la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ- str. 

Ştefan cel Mare nr. 62 

- depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice - cam.5 
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- transmise la nr. de fax 0233/790508,  

- prin e-mail la adresa:tgnt@primariatgneamt.ro 

 Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la 

data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului local de aprobare a 

Bugetului local pe anul 2017. 

 Precizăm faptul că proiectul de buget a fost întocmit fără a avea 

următoarele informaţii : 

1. sume defalcate din TVA pentru finantarea drumurilor comunale de la 
Consiliul Judeţean Neamt ; 

2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru 2018 de la Consiliul Județean 
Neamț;  

3. subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, 
(finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de funcţionare la 
cabinete medicale şcolare din oras). 

4. sumele aprobate de M.D.A.P.F.E  pentru obiectivele finanțate prin 
OUG nr.28/2013 

Menţionăm faptul că aceste sume au fost incluse în bugetul Orasului 
Tirgu Neamt  la nivelul necesarului estimat pentru anul 2018, urmând să fie 
modificate în baza comunicărilor care ne vor fi transmise din partea 
D.G.R.F.P Iasi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamt, 
Direcţia de Sănătate Publică Neamț, respectiv Consiliul Judeţean Neamt. 

 
 

 
 
Primar,     Șef Serviciu,  

           Vasilică HARPA                              Mihaela Rotaru-Popa 

 


