ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 57 din 28.05.2019
privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local
al Orașului Târgu Frumos, pentru activități nonpropfit de interes general, aferent
anului 2019
Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive prezentată de către Primarul Orașului Târgu Frumos în
calitatea sa de inițiator, înregistrată cu nr. 34548/15.05.2019;
b) Proiectul de hotărâre nr. 34549/15.05.2019;
c) Raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 34550/15.05.2019;
d) Avizul emis de către Comisia economică, financiară și de disciplină din cadrul
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 35341/28.05.2019;
e) Avizul emis de către Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și
protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al
Orașului Târgu Frumos nr. 35264/28.05.2019;
f) Avizul emis de către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție
mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
nr. 35323/28.05.2019;
g) Prevederile art. 15 din Legea nr. 350/02.12.2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general, actualizată;
h) Prevederile art. 36, ale art. 45, ale art. 47 și ale art. 117 lit. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;
i) Prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul
2019;
j) H.C.L. nr. 40/23.04.2019 privind aprobarea Bugetului Local al Orașului Târgu
Frumos pe anul 2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al
Orașului Târgu Frumos, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019,
conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
Instituției Prefectului Județului Iași în vederea exercitării controlului de legalitate,
Primarului Orașului Târgu Frumos,
Comisiei de evaluare a proiectelor/programelor,
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Comisiei de solutionare a contestatiilor,
Serviciului economic
și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul instituției.
Președinte de ședință,
Consilier local
Mihai Condurache

Avizează pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.05.2019, 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.
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Anexa la HCL nr. 57 din 28.05.2019

PROGRAM ANUAL
al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos pe anul 2019,
pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005
Autoritatea finanțatoare Orașul Târgu Frumos, cu sediul în Târgu Frumos, str. Cuza
Voda nr. 67, cod fiscal 4541068, telefon 0232/710906, fax 0232/710330, e-mail:
secretariat@primariatgfrumos.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face
cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție
financiară 2019.
Domeniile de activitate finanțate și sumele aprobate pentru fiecare domeniu sunt
prezentate în Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
Orașului Târgu Frumos pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos nr. 40/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Orașului Târgu Frumos pe anul 2019:

Nr.
crt.
1
2

Domeniul de activitate finanțat
Sportiv de utilitate publică
Social
Total

Suma aprobată 2019
-lei80.000
20.000
100.000

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face pe baza de selecție de
oferte de către comisii numite prin dispoziția primarului Orașului Târgu Frumos.
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor
publice alocate anual în bugetul orașului.
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a propune un proiect respectând
condițiile de eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate financiară stabilite de
reglementările legale în vigoare și în limita fondurilor publice aprobate.
Programul anual poate cuprinde mai multe sesiuni de selecție a ofertelor.

Președinte de ședință,
Consilier local
Mihai Condurache

Avizează pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia – Elena
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