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                                               ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TARGU FRUMOS 

 

 
 

Hotărârea nr. 28 din 29.03.2018 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 7 din 

23.01.2018 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții cu denumirea 

„Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” 

cod MySmis 115113 

 

         

      Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 7/23.01.2018 privind 

aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții cu denumirea „Formarea Resurselor 

Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod MySmis 115113; 

- Contractul de finanțare din data de 09.02.2018, nr. POCU/140/4/2/115113, nr. 

de înregistrare OIRPOSDRU NE 848/09.02.2018, încheiat în cadrul Programul 

operațional capital uman, pentru Proiectul cu titlul: FRUMOSS – Formarea Resurselor 

Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale; 

- Expunerea de motive prezentată de către Primarul Orașului Târgu Frumos, în 

calitate de inițiator, înregistrată sub nr. 32412/23.03.2018; 

- Proiectul de hotărâre nr. 32413/23.03.2018; 

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 32414/23.03.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei economice, financiară și de disciplină din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 32743/28.03.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos nr. 32746/28.03.2018; 

În temeiul art. 36 alin. 4, lit. f), alin. (6) lit. a) pct. 14 si al art. 45 alin. (1) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos nr. 7/23.01.2018, care va avea următorul conținut: 

„Art.1. (1) Se aprobă cofinanțarea de către Orașul Târgu Frumos, Județul 

Iași, a proiectului „Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii 

Sociale”, cod MySmis 115113, în valoare totală de 20.967.651,46 lei, cu suma de 
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82.961,39 lei, ce reprezintă contribuția proprie a partenerilor 2 și 3 ai proiectului din 

cheltuielile eligibile aferente investiției, după cum urmează: 

Cofinanțarea Partenerului 2 Școala Gimnazială Ion Creangă este în sumă de 

46.235,11 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă aferentă în sumă de 2.311.755,45 

lei; 

Cofinanțarea Partenerului 3 Orașul Târgu Frumos este de 36.726,28 lei, 

reprezentând 2% din valoarea eligibilă aferentă în sumă de 1.836.314,16 lei, din totalul 

de 5.244.914,16 lei din care 3.408.600,00 lei reprezintă valoarea ajutorului de 

stat/minimis”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos nr. 7/23.01.2018 rămân neschimbate.  

     Art.3 Secretarul Orasului Tg. Frumos va comunica prezenta hotarare: 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Primarului Orașului Târgu Frumos; 

- Compartimentelor/birourilor/serviciilor interesate, 

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției și/sau 

prin presă.  

 

    Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

         Consilier local,            Secretar, 

  Enea Sergiu Constantin    Spulber Felicia Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședință publică ordinară, cu un număr de 17 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” dintr-un număr de 17 consilieri locali în 

funcție, fiind prezenți la ședință un număr de 17 consilieri locali. 


