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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 26.04.2018 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unor elevi din cadrul Liceului 

Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la concursuri școlare și 

activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ 

 

           Consiliul local al orașului Târgu Frumos, județul Iași, întrunit în ședință 

ordinară, 

          Având în vedere: 

- Cererile înregistrate la secretariatul Primăriei Orașului Târgu Frumos sub nr. 

33990/20.04.2018 și 33986/20.04.2018; 

- Expunerea de motive nr. 34019/20.04.2018 a inițiatorului proiectului de 

hotărâre dl. Viceprimar Alexa Angheluș Ion; 

- Proiectul de hotărâre nr. 34020/20.04.2018; 

- Raportul nr. 34021/20.04.2018 al Serviciului economic; 

- Avizul favorabil emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos; 

- Avizul favorabil emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, 

muncă și protecție socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos; 

- Prevederile art. 105 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 și alin. 6 lit. a) pct. 1, 5 și 6 

coroborate cu art.  45 alin. 1 din Legea administrației publcie locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 780 lei pentru 

decontarea cheltuielilor elevilor Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos 

participanți la Concursul Firmelor de exercițiu desfășurat în perioada 28 – 31 martie 

2018 la Cluj Napoca. 
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 Art. 2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei elevilor 

Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la concursul Faza 

zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Fotbal fete care va avea loc în 

perioada 11 – 13 mai 2018. 

 Art. 3 Sumele prevăzute la art. 1 și la art. 2 vor fi suportate din bugetul local al 

Orașului Târgu Frumos. 

 Art. 4 Elevii beneficiari, prin reprezentanții care coordonează competițiile, au 

obligația de a depune la Primăria Orașului Târgu Frumos documentele justificative 

privind cheltuirea sumelor conform destinației pentru care au fost acordate. 

Art. 5 Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre: 

Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi; Primarului Orașului Târgu Frumos; Celor vizați în 

actul administrativ; Compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei Orașului Târgu 

Frumos în vederea aducerii la îndeplinire și o va aduce la cunoștință publică prin afișare 

la sediul primăriei și/sau prin publicare pe pagina de internet a instituției și/sau prin 

presă. 

  

 

Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

      Consilier local,            Secretar, 

 FEODOT NECULAI       Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.04.2018, cu un număr de 17 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 


