
 
 

 

 
ROMANIA 

Jude�ul Neam� 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI TÂRGU-NEAM� 
 
 

 HOT�RÂREA 

 
 

 
nr. 23 din 08 februarie 2022  

privind aprobarea Bugetului local al ora�ului Târgu Neam� �i a Listei de investi�ii pentru 

anul 2022 

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 finan�ele 
publice locale, precum �i ale art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind 
finan�ele publice,  Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021; 

Luând act de: 
o adresa nr. 570/07.01.2022 primit� de la Agen�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Neam�  �i 

decizia �efului AJFP Neam�, nr.3/05.01.2022 prin care s-au repartizat pentru U.A.T.O Targu 
Neamt, pentru bugetul anului 2022, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
( 11.02.06) , cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) 
si de cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv estim�rile pentru perioada 2023-2025( 
04.02.01); 

o adresa nr. 1425/13.01.2022 primit� de la AJFP Neam� si decizia �efului AJFP Neam�, 
nr.7/12.01.2022 prin care ni s-au comunicat sume defalcate din TVA pentru finan�area 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora�elor, municipiilor reprezentand finan�area 
bursele pentru anul 2022 si estim�rile pentru perioada 2023-2025 ( 11.02.02); 

o adresa nr.2225/27.01.2022 primita de la C.J.Neamt prin care ni s-au comunicat sumele 
estimate pentru perioada 2023-2025, aprobate prin H.C.J nr.5/2022, respectiv sumele Sume 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale( 04.02.04)  
si Sume defalcate din taxa pe valoarea ad�ugat� pentru echilibrarea bugetelor locale ( 11.02.06); 

o Analizând  Referatul de aprobare  înaintat de Primarul ora�ului Târgu Neam�  nr. 1840 din 
07.02.2022; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit (b),alin. (4), lit. (a), art.139 alin.(3) 
lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;�
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Art.1.Aprob� Bugetul local al ora�ului Târgu Neam� pe anul 2022, conform Anexei nr.1 

la prezenta Hot�râre, parte integrant� a acesteia ; 
Art.2.Aprob� Lista de investi�ii pe anul 2022, conform Anexei nr.2 la prezenta Hot�râre, 

parte integrant� a acesteia ; 
Art.3. Aprob� Anexa nr.3  ce prevede num�rul de personal, permanent �i temporar, 

precum �i fondul salariilor de baz� pentru anul 2022,  în baza HCL nr. 116/27.05.2021 prin care 
s-a aprobat statul de func�ii al aparatului primarului �i a serviciilor din subordinea Consiliului 
Local al ora�ului Târgu Neam� 



Art.4. Primarul ora�ului Târgu Neam�, în calitate de ordonator principal de credite va 
urm�ri modul în care Direc�ia Buget Contabilitate, RU �i dezvoltare local� �i Serviciul de 
Investi�ii-Achizi�ii, din cadrul Prim�riei ora�ului Târgu Neam� vor lua toate m�surile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot�râri ; 

Art.5. Prezenta hot�râre se comunic�, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al ora�ului, in termenul prev�zut de lege, primarului ora�ului Târgu- Neam�, prefectului 
jude�ului Neam�, se depune in format electronic, la pagina de internet 
www.primariatarguneamt.ro, in sub eticheta “CONSILIULUI LOCAL – Hot�râri ale Consiliului 
Local”. 
 
PRE�EDINTE DE �EDIN��                                                 CONTRASEMNEAZ� 
      Timisescu Ovidiu            SECRETARUL GENERAL UAT,                                        

         C.j. Isabin Isabela 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 

anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr.23/08.02.2022 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis 

HOT�RÂRE CU CARACTER NORMATIV 

0 Hot�râre care se adopt� cu votul: 

 majorit�tii consilierilor locali în func�ie 

Voturi necesare 10 

1 Num�rul consilierilor locali, potrivit legii 19 

2 Num�rul consilierilor locali în functie 19 

3 Num�rul consilierilor locali prezenti la adoptarea hot�rârii 16 

4 Num�rul voturilor „PENTRU”  12 

5 Num�rul voturilor „ÎMPOTRIV�” Voturile „ABTINERE” se 

num�r� la voturile 

„ÎMPOTRIV�”. 

0 

6 Num�rul voturilor „ABTINERE” 0 

7 Num�rul consilierilor locali care absenteaz� motivat 0 

8 Num�rul consilierilor locali care absenteaz� nemotivat 0 

9 Num�rul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hot�rârii, 

neavând drept de vot 

4 
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PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 

ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr.23/08.02.2022 

Nr. 

crt. 

OPERATIUNI EFECTUATE Data 

0 1 2 

1 Adoptarea hot�rârii   08.02.2022 

2 Comunicarea c�tre primar        02.2022 

3 Comunicarea c�tre prefectul judetului        02.2022 

4 Comunicarea c�tre persoanele c�rora li se adreseaz�        02.2022 

5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu        02.2022 

 
 

 


