ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 26.07.2018
privind aprobarea efectuării de către administrația publică locală a Orașului Târgu
Frumos a demersurilor necesare pentru obținerea de la bugetul de stat a unui sprijin
financiar motivant pentru tineri talentați cu rezultate excepționale la concursuri de muzică
Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. d) coroborate cu art. 36 alin. 6 lit. a)
punctele 1, 4 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere prevederile art. 32 și ale art. 33 din Constituția României referitoare
la dreptul la învățătură și accesul la cultură;
Având în vedere necesitatea promovării talentelor locale în orice formă posibilă,
inclusiv prin efectuarea unor demersuri pentru obținerea de fonduri de la bugetul de stat
și/sau din alte surse publice ori private;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 40361/26.07.2018;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 40362/26.07.2018;
Având în vedere Raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr. 40363/26.07.2018;
Având în vedere Avizul emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie,
muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al
Orașului Târgu Frumos, înregistrat sub nr. 40364/26.07.2018;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă efectuarea de către administrația publică locală a Orașului Târgu
Frumos a demersurilor necesare pentru obținerea de la bugetul de stat a unui sprijin
financiar motivant pentru tinerii talentați cu rezultate excepționale la concursuri de muzică,
însă cu posibilități financiare limitate, identificați în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art. 2. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul
orașului, prin aparatul de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;
- Primarului oraşului Târgu Frumos;
- Compartimentelor interesate din cadrul primăriei Orașului Târgu Frumos;
și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției.
Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,
Spulber Felicia – Elena

ARVINTE DANIEL COSTIN

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.07.2018, 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.
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