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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 150 DIN 19.12.2018 

privind aprobarea organizării de evenimente aniversare dedicate  

zilei „Unirii Principatelor Române” – 24 Ianuarie 2019 și a bugetului estimat necesar 

 

Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, județul Iași, 

 Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 47664/07.12.2018; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 47665/07.12.2018; 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului economic înregistrat cu numărul 

47666/07.12.2018; 

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

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 48472/19.12.2018; 

 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. 48416/19.12.2018; 

 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, 

protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Frumos înregistrat cu nr. 48486/19.12.2018; 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 Având în vedere 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; 

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a) și al art. 115 lit. b) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă organizarea de evenimente aniversare dedicate zilei „Unirii Principatelor 

Române”, în data de 24 ianuarie 2019. 

 

Art. 2 Se aprobă alocarea, din bugetul local al orașului, a sumei de 30.000 lei pentru 

organizarea evenimentelor prevăzute la art. 1. 
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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 oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre, în termenul legal: 

Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi,  

Primarul oraşului Târgu Frumos,  

Compartimentelor/Birourilor/Serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 

şi o va aduce la cunoştinţă 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, 19.12.2018, 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.  


