ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 25.05.2018
privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „1 Iunie 2018 – Ziua
Copilului” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași
Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 16 din data de
22.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al
Orașului Târgu Frumos și a Anexei curpinzând Programul de investiții publice pentru anul
2018; Bugetului Centralizat al activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri
proprii și/sau subvenții pentru anul 2018 și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții
Publice pentru anul 2018;
- Expunerea de motive a Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 35606/17.05.2018;
- Proiectul de hotărâre nr. 35607/17.05.2018;
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr. 35608/17.05.2018;
- data de 1 iunie 2018 propusă pentru inaugurarea parcului de pe strada Măicuța,
zona blocurilor 76 – 78, și a parcului de pe aleea Petru Rareș, zona blocurilor 102 – 103,
amenajate în orașul Târgu Frumos în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.04.2018 și
a Hotărârii Consiliului Local nr. 52/26.04.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei economice, financiară și de disciplină din cadrul
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 36553/24.05.2018;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al Orașului Târgu
Frumos, pentru organizarea evenimentului „1 Iunie 2018 – Ziua Copilului” în Orașul Târgu
Frumos, Județul Iași.
Art.2. Se aprobă data de 1 Iunie 2018 pentru inaugurarea parcului pentru copii amenajat
pe strada Măicuța, zona blocurilor 76 – 78, și a parcului pentru copii amenajat pe aleea Petru
Rareș, zona blocurilor 102 – 103.
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Art.3. Decontarea sumei prevăzute la art. 1 se va face pe baza documentelor justificative
conform prevederilor legale.
Art.4. Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
- Instituției Prefectului Județului Iași
- Primarului Orașului Tîrgu Frumos,
- Serviciului economic,
- Compartimentului Achiziții publice,
- Trezoreriei Orașului Târgu Frumos,
și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției.

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, 25.05.2018, cu un număr de 16.
voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la
ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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