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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 22.02.2018 

privind aprobarea preluării terenului  aflat în domeniul public al Orașului Târgu Frumos,  

în suprafață de 27.000 mp,  și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de 

deșeuri Târgu Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Iași”, de către Orașul Târgu Frumos,  

din administrarea Consiliul Județean Iași 

  

 Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, 

 În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

      Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor; 

     Având în vedere prevederile H.G. nr. 1031/1999 privind aprobarea Normelor  metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ teritoriale; 

    Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi 

regimul juridic al acesteia;  

      Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

      Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

     Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 66/28.05.2010 

privind darea în administrarea Consiliului Județean Iași a unei suprafețe de teren de 27.000 mp, 

pentru realizarea obiectivului „Închidere depozit neconform de deșeuri Târgu Frumos - zona 

Adâncata” în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Iași”; 

      Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 83/27.03.2012 privind preluarea în 

administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași a unui teren aflat în domeniul public al 

Orașului Târgu Frumos, pentru realizarea Proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Iași”; 

        Având în vedere Protocolul de predare – primire nr. 4924/23.05.2012 încheiat între 

Consiliul Județean Iași și Orașul Târgu Frumos privind predarea-primirea terenului situat în Orașul 
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Târgu Frumos-zona Adâncata, identificat topo-cadastral în T-102, Parcela CAT-2714/1, în 

suprafață de 27.000 mp; 

        Având în vedere Procesul verbal de predare – primire nr. 4551/11.05.2012 încheiat între 

Consiliul Județean Iasi și Orașul Târgu Frumos privind predarea primirea terenului situat în orașul 

Târgu Frumos-zona Adâncata, identificat topo-cadastral în T-102, Parcela CAT-2714/1, în 

suprafață de 27.000 mp; 

     Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 498/20.12.2017 privind trecerea din 

administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași în administrarea Consiliului Local al 

Orașului Târgu Frumos, a terenului aflat în domeniul public al Orașului Târgu Frumos, în 

suprafață de 27.000 mp, și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de deșeuri 

Târgu Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Iași”;  

       Având în vedere  expunerea de motive nr. 29596/09.02.2018; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 29597/09.02.2018; 

 Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu 

Frumos, înregistrat sub nr. 29598/09.02.2018;   

 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, 

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

Târgu Frumos nr. 30342/21.02.2018 

      Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, Urbanism, 

Protecţia mediului şi Agricultură din cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos înregistrat 

sub nr. 30240/20.02.2018; 

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă preluarea de către Orașul Târgu Frumos, prin reprezentant legal, din 

administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași a următoarelor bunuri: 

i. a terenului în suprafață de 27.000 mp, situat în T – 102, CAT – 2714/1, având număr 

cadastral 61175, înscris în cartea funciară nr. 61175 UAT Târgu Frumos, dat în 

administrarea acestuia din urmă prin H.C.L. Târgu Frumos nr. 66/28.05.2010, H.C.J. Iași 

nr. 83/27.03.2012, Protocolul de predare – primire nr. 22869/23.05.2012, înregistrat la C.J. 

Iași sub nr. 4924/23.05.2012, Procesul verbal de predare-primire înregistrat la Orașul Târgu 

Frumos sub nr. 22435/10.05.2012 și la Consiliul Județean Iași sub nr. 4551/11.05.2012, 

dreptul de administrare menționat fiind înscris în cartea funciară nr. 61175 UAT Târgu 

Frumos a dreptului de administrare al Consiliului Județean Iași, conform Încheierii nr. 
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54531 din 12.02.2016 emisă în dosarul nr. 54531/29.12.2015 de către OCPI Iași – BCPI 

Pașcani; 

ii. și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de deșeuri Târgu Frumos” în 

valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Iași”. 

          Art.2.  Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va face pe bază de protocol de 

predare – primire încheiat, cu respectarea termenului prevăzut la art. 2 alin. 1 din H.C.J. nr. 

498/20.12.2017, între Orașul Târgu Frumos, prin reprezentant legal, care va prelua bunurile, și 

Consiliul Județean Iași, prin reprezentant legal, care va preda bunurile. 

Art.3. După finalizarea predării-primirii bunurilor identificate la art. 1 din prezenta 

hotărâre, se va proceda la radierea, din cartea funciară nr. 61175 UAT Târgu Frumos, a dreptului 

de administrare al Consiliului Județean Iași înscris la punctul B2 prin Încheierea nr. 

54531/29.12.2015. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul, prin aparatul de 

specialitate. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Celor vizati în actul administrativ. 

 

  Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

       Consilier local,            Secretar, 

     Enea Sergiu – Constantin        Spulber Elena – Felicia  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” 

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

 


