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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 49 din 23.04.2019 

PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A 

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  

  ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU 

PROGRAM NORMAL, TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI''   
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar 

Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni 

 

 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, judeţul Iași, legal constituit, 

întrunit la şedinţa ordinară din data de 23.04.2019, 

Având în vedere: 

Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale transmisă de OI ADR 

NORD-EST nr. 9134/OI/08.04.2019 pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și 

extindere Grădiniță cu program prelungit nr. 1, Târgu Frumos, județul Iași'', cod 

SMIS 120502; 

Expunerea de motive prezentată de domnul Primar VATAMANU IONEL, 

înregistrată cu nr. 33160 din data de 17.04.2019 prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

Proiectul de hotărâre nr. 33161/17.04.2019; 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, 

respectiv: 

a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
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h) art. 36 alin. (2) lit. b),d) alin. (4) lit. d) şi e), art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), 

lit. c), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

i) art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

j) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

k) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 

Luând act de: 

a) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 33162 din data de 17.04.2019, prin care se motivează, 

în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 

pentru dezvoltarea colectivității; 

b) Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului 

Local al Oraşului Târgu Frumos nr. 33533 din 23.04.2019; 

c) Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție 

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

Târgu Frumos nr. 33539 din 23.04.2019; 

d) Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism 

și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 33513 din 

23.04.2019, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă cererea de finanțare „Reabilitare, modernizare și 

extindere Grădiniță cu program normal, Târgu Frumos, județul Iași”, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. 

POR/10/2017/1010/10.1a/7. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, modernizare 

și extindere Grădiniță cu program normal, Târgu Frumos, județul Iași”, în 

cuantum de 3,834,458.69 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ........-......., reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % 

din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76,689.20 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere 

Grădiniță cu program normal, Târgu Frumos, județul Iași”. 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu 

program normal, Târgu Frumos, județul Iași”, pentru implementarea proiectului 

în condiții optime, se vor asigura din bugetul local si alte surse legal constituite. 
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Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește dl. VATAMANU Ionel să semneze toate actele 

necesare şi contractul de finanţare în numele ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS. 

Art. 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl. 

primar al Orașului Târgu Frumos,  dl. VATAMANU Ionel. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

Orașului Târgu Frumos, în termenul prevăzut de lege,  

 Primarului Orașului Târgu Frumos, județul Iași; 

 Prefectului județului Iași, 

 Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Orașului 

Târgu Frumos. 
 

  Președinte de ședință,                   Avizează pentru legalitate, 

        Consilier local                                    Secretar 

               Mihai Condurache                      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 23.04.2019, 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. 

 

 


