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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 136 DIN 27.11.2018 

privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate și desfășurate în luna decembrie 

2018 în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași, precum și a bugetului estimat pentru 

organizarea acestora 

 
 

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. 16/22.02.2018 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; a 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. 46743/20.11.2018; 

- Proiectul de hotărâre nr. 46744/20.11.2018; 

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului înregistrat cu nr. 46745/20.11.2018; 

- avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului      

Local al orașului Târgu Frumos nr. 47089/27.11.2018; 

- 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. 

47100/27.11.2018; 

- avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism 

și agricultură din cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Frumos nr. 47109/27.11.2018;             

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publcie locale nr. 215/2001. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

         

      Art.1. Se aprobă Calendarul evenimentelor organizate de Orașul Târgu Frumos în luna 

decembrie 2018 și bugetul de 100.000 lei necesar organizării și desfășurării acestora, după cum 

urmează: 

 1 Decembrie “Ziua națională a României” 
            Manifestări organizate la Monumentul eroilor de pe Esplanada Orașului, depunere coroane 

flori, manifestări artistice;    
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 6 Decembrie „Moș Nicolae” 

             Tradiții de neuitat: Dulciuri pentru copii 

 25 Decembrie ”Crăciunul” 

             Datini și obiceiuri străvechi: bradul de craciun, decoratiuni specifice, iluminat festiv, 

dulciuri și cadouri pentru copii și colindători, calendare  

 31 Decembrie „Revelion 2019” 

              Întâmpinarea Anului Nou: Focuri de artificii la cumpăna dintre ani. 

       

Art.2. Decontarea sumelor alocate se va face pe baza documentelor justificative conform 

prevederilor legale.  

 

       Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul orașului 

Târgu Frumos, prin compartimentele/birourile/serviciile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

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

- Instituției Prefectului Județului Iași 

- Primarului Orașului Târgu 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, 

   DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ             Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 27.11.2018, 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.  

 


