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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

HOTĂRÂREA nr. 61 din 28.05.2019 
privind aprobarea finanțării de la bugetul local a evenimentelor organizate de către 

Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos în cadrul proiectului 

educativ sportiv „COLINELE IAȘILOR – Imboldul ce reunește meleagurile 

Moldovei” 

 

 

           Consiliul local al orașului Târgu Frumos, județul Iași, întrunit în ședință 

ordinară, 

          Având în vedere Nota de fundamentare nr. 301/19.02.2019 emisă de către Școala 

Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos, înregistrată la secretariatul primăriei 

Orașului Târgu Frumos cu nr. 29698/19.02.2019; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 34650/16.05.2019; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 34651/16.05.2019; 

Având în vedere Raportul compartimentului de resort nr. 34652/16.05.2019; 

Având în vedere Avizul emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 35330/28.05.2019; 

Având în vedere Avizul emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, 

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

Orașului Târgu Frumos nr.  35270/28.05.2019; 

Luând în considerare prevederile art. 105 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale; 

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos nr. 40 din data de 23.04.2019 privind aprobarea Bugetului Local de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2019 al Orașului Târgu Frumos și a Anexei curpinzând Programul 

de investiții publice pentru anul 2019, precum și pentru aprobarea Bugetului Centralizat al 

activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii și/sau subvenții pentru anul 

2019 și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții Publice pentru anul 2019; 

Luând în considerare Anexa nr. 9 la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 

3016 din 09.01.2019, respectiv faptul că la poziția 1474 din anexă este înscris concursul de 

handbal și fotbal pe teren redus organizat în cadrul Proiectului educativ sportiv 

„COLINELE IAȘILOR – Imboldul ce reunește meleagurile Moldovei”; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 și alin. 6 lit. a) pct. 1, 5 și 6 

coroborate cu art.  45 alin. 1 din Legea administrației publcie locale nr. 215/2001, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1 Se aprobă finanțarea cu suma de 3.800 lei, de la bugetul local, a 

evenimentelor organizate de către Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos 

în cadrul proiectului educativ sportiv „COLINELE IAȘILOR – Imboldul ce reunește 

meleagurile Moldovei”, activități educative extrașcolare. 

  

Art. 2 Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” va prezenta documentele 

justificative pentru utilizarea finanțării în scopul pentru care a fost aprobată. 

 

Art. 3 Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:  

 Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi;  

 Primarului Orașului Târgu Frumos;  

 Școlii Gimanziale „Garabet Ibrăileanu”; 

 Serviciului economic; 

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și/sau prin publicare pe 

pagina de internet a instituției și/sau prin presă. 

 

 

 

  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 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. 

 


