
ANUNȚ   

de atribuire a  contractelor de finanțare nerambursabilă  de la bugetul local 
al Orașului Târgu Frumos, pentru anul 2019 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Orașul Târgu 
Frumos, Cuza Vodă, nr. 67, Târgu Frumos, judeţul Iași, telefon 0232710906, 

fax 0232710330, email secretariat@primariatgfrumos. 
Denumirea autorității contractante:  Orașul Târgu Frumos, Cuza 

Vodă, nr. 67, Târgu Frumos, judeţul Iași, telefon 0232710906, fax 

0232710330, email secretariat@primariatgfrumos. 
Procedura de atribuirea aplicată: evaluarea și selecționarea 

proiectelor în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile  alocate de la bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L oraș Târgu Frumos  

nr.6/28.01.2016.  
Forma contractului: contracte de finanțare nerambursabilă, în 

conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr.350/2005 (actualizată) 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate 
pentru activitați non profit de interes general, în baza Hotărârii Consiliului 
Local al Orașului Târgu Frumos nr.57/28.05.2019 privind aprobarea 

“Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru anul 2019” și  
Hotărârea Consiliului Local nr.109/26.09.2019 privind aprobarea finanțării 

nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos, a  rezultatului 
sesiunii de selecție a proiectelor finanțate, pentru  domeniile  Sportiv de 
utilitate publică, și  Social,  următorilor beneficiari: 

Domeniul Sportiv de utilitate publică 

Nr. 
crt. 

Număr Contract Beneficiar 
Titlul 

proiectului 

Suma acordata  
Contract 

(lei) 

1 45756/27.09.201 

  
Asociația Club 

Sportiv 
„‟Viitorul Târgu 

Frumos „‟ 

Fotbalul – 

‟‟Sportul rege 
pentru 
locuitorii din 

Târgu Frumos „‟  

57402,00 

2 45760/30.09.2019 

 

Clubul Sportiv 
„Argus” Târgu 
Frumos 

Scrabble, de la 

pasiune la   
performanță „‟ 

16218,00 

                  TOTAL valoare acordată 73620,00 

Domeniul Social 

Nr. 
crt. 

Număr Contract Beneficiar Titlul proiect 
Valoare 

Contract 

(lei) 

1 46743/15.10.2019 

Fundția”Star 

OF Hope 
România “ 

 Servicii de 

recuperare 
pentru copii cu 
dizabilității din 

Târgu Frumos   

13704,00 



Total                     13704 , lei  

  

  
 Autoritatea contractantă Orașul Târgu Frumos, Cuza Vodă, nr. 67, 

Târgu Frumos, judeţul Iași, telefon 0232710906, fax 0232710330, email 
secretariat@primariatgfrumos.ro atribuie contractele de finanțare 

nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați, în conformitate cu 
prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare. 
          Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a 

nr.183/23 octombrie 2019. 
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