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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 96 DIN 28.08.2018 

privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local  

al Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-

profit de interes local pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, 
Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Ionel Vatamanu nr. 41501 din 

20.08.2018; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic, nr. 41503 din 

20.08.2018; 

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

Având în vedere H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local” 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere H.C.L. nr. 16/22.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2018 al Orașului Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând 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; 

Având în vedere H.C.L. nr. 26/29.03.2018 privind aprobarea Programului anual al 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos pentru activități nonprofit 

de interes general, aferent anului 2018; 

Având în vedere Raportul procedurii nr. 40688/01.08.2018 al Comisiei de evaluare și selecție 

a proiectelor privind finanțările alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes 

local al Orașului Târgu Frumos; 

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

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 42000/28.08.2018; 

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

muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 41975/28.08.2018 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos – 

Cap. 67.02.05.01 „Sport”, articol 59.11 „Asociații și fundații”, a proiectelor finanțate pentru 

activități nonprofit de interes local pentru anul 2018, în valoare de 68.233 lei, conform Anexei nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se mandatează Primarul Orașului Târgu Frumos să semneze contractele de finanțare 

nerambursabilă. 

 

Art.3. Secretarul Oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotarâre: 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului Oraşului Târgu Frumos,  

Comisiei de evaluare a proiectelor/programelor, 

Comisiei de soluționare a contestațiilor 

Compartimentelor/birourilor/serviciilor interesate din cadrul Primăriei Oraşului Târgu 

Frumos  

Unităților finanțate, conform Anexei nr. 1, 

şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi/sau pe pagina de 

internet a instituției. 

 

Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

   ARVINTE DANIEL COSTIN      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 28.08.2018, cu un număr de 16 

voturi „pentru”, 1 „abținere” 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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