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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA nr. 10 din 23.01.2018 

pentru aprobarea modificării art. 3 din  H.C.L. nr. 175/01.12.2015 privind instituirea taxei de 

reabilitare termică pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

Consiliul  Local  al Oraşului Târgu Frumos, județul Iași, 

În temeiul dispozițiilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

Având în vedere prevederile: 

-  art. 3 alin. 2 şi art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

- O.U.G. nr. 18/04.03.2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe; 

   Luând în considerare: 

- H.C.L. nr. 175/01.12.2015 privind instituirea taxei de reabilitare termică pentru creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

- Referatul nr. 27970/17.01.2018 întocmit de Şeful Biroului Impozite şi Taxe Locale prin care se 

solicită adoptarea unei hotărâri prin care să se modifice termenul de recuperare a cotei achitată 

de U.A.T. Tg. Frumos;  

Ţinând seama de:  

- expunerea de motive a Primarului Orașului Târgu Frumos înregistrată cu nr. 28148/19.01.2018; 

- proiectul de hotărâre nr. 28149/19.01.2018; 

- raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Târgu 

Frumos nr. 28150/19.01.2018; 

- avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și 

agricultură din cadrul Consiliului local al Oraşului Târgu Frumos exprimat în ședința comisiei din 

data de 22.01.2018, înregistrat sub nr. 28283/22.01.2018; 

- avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Târgu Frumos exprimat în ședința comisiei din data de 22.01.2018, înregistrat sub nr. 

28404/23.01.2018; 

- procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos din data de 

23.01.2018, înregistrat sub nr. 28435/23.01.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 lit. a) și ale art. 115 lit. b) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se modifică art. 3 al H.C.L. nr. 175/04.12.2015 privind instituirea taxei de reabilitare 

termică pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, care va avea următorul 

cuprins:  
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„Art.3. (1) – Recuperarea sumei avansate în condiţiile legii de către autoritatea publică 

locală, respectiv a taxei de reabilitare termică, se va efectua în termen de 10 ani de la data 

recepţiei la terminarea lucrărilor. 

(2) Excepțiile prevăzute de art. 14 alin. 8 din O.U.G. nr. 18/04.03.2009 se aplică la cererea 

persoanei interesate, pe baza documentelor justificative”. 

 

Art. 2. – Prevederile art. 1, 2, 4 și 5 din H.C.L. nr. 175/04.12.2015 rămân neschimbate. 

 

Art. 3. – Secretarul orașului va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei 

hotărâri și comunicarea acesteia:  

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Primarului Orașului Târgu Frumos; 

- Biroului Impozite, Taxe Locale și Transport Local din cadrul primăriei Orașului Târgu 

Frumos. 

 

 
Președinte de ședință,        Avizează pentru legalitate, 

       Consilier local,            Secretar, 

   Enea Sergiu – Constantin         Spulber Elena – Felicia  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 voturi reprezentând „abțineri” și 0 voturi 

„împotrivă” dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 15 consilieri locali.    


