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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 21.06.2018  

 privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere școlare 

pentru elevii din Orașul Târgu Frumos în anul 2018 
                            

             Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, întrunit în ședință ordinară; 

             Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. d) coroborat cu prevederile alin. 6 lit. a) pct. 

1, 2 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 37786/15.06.2018 formulată de domnul Primar 

Ionel Vatamanu; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 37787/15.06.2018; 

 Având în vedere raportul Compartimentului de specialitate întocmit de Serviciul economic, 

înregistrat sub nr. 37788/15.06.2018; 

             Având în vedere avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din 

cadrul Consiliului local al Orașului Târgu Frumos nr. 38192/20.06.2018; 

 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, 

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

Târgu Frumos nr. 38197/20.06.2018; 

 Având în vedere oferta nr. 37754/14.06.2018 a Complexului turistic Marea Neagră Eforie 

Nord; 

În temeniul prevederilor art. 45 alin. 1 și 2 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local, pe baza documentelor 

justificative, pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de participarea elevilor la o tabară școlară  

pe litoralul Mării Negre în vara anului 2018. 

                   (2) Se împuternicește Primarul Orașului Târgu Frumos să selecteze și să întocmească 

lista elevilor participanți la tabără, a însoțitorilor și să aleagă perioada de desfășurare a acesteia. 

 

Art.2. La selecția elevilor se vor avea în vedere următoarele criterii: 

a) Rezultatele la învățătură și la concursuri în anul școlar 2017-2018; 

b) Situația socială a familiei; 

c) Situația familială a elevului; 

d) Propunerile formulate de unitățile de învățământ. 
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         Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul orașului prin aparatul 

de specialitate. 

 

   Art.4. Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre: 

- Instituției Prefectului Județului Iași, 

- Primarului Orașului Târgu Frumos,  

- Compartimentelor/birourilor/serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire,  

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, 21.06.2018, 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. 

 


