ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 25.05.2018
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în vederea realizării
Monografiei Orașului Târgu Frumos
Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, jud. Iaşi, întrunit în ședința ordinară
din data de 25.05.2018,
Având în vedere:
- cererea înregistrată la secretariatul Primăriei Orașului Târgu Frumos sub nr.
35952/23.05.2018;
- Expunerea de motive nr. 36504/24.05.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre
primarul oraşului Ionel Vatamanu;
- Proiectul de hotărâre nr. 36505/24.05.2018;
- Raportul nr. 36506/24.05.2018 al Serviciul economic;
- avizul favorabil al comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 36645/25.05.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 și alin. 6 lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45
alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Asociației
SOCIETAS PRO PATRIMONIUM pentru realizarea Monografiei Orașului Târgu Frumos.
Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1va fi suportată din bugetul local al Orașului Târgu
Frumos.
Art.3. – Asociația are obligația de a depune la Primăria Orașului Târgu Frumos
documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinației pentru care a fost
acordată.
Art. 4. – Secretarul oraşului va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate,
- Primarului oraşului Târgu Frumos pentru ducere la îndeplinire,
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- celor vizați în actul administrativ;
- compartim./birourilor/serviciilor interesate din cadrul Primăriei Orașului Târgu
Frumos;
și o va aduce la cunoştinţa publică prin afișare și/sau prin publicare pe pagina de
internet și/sau în 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, 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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