ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 22.02.2018
privind aprobarea modificării, completării și actualizarii inventarului domeniului public
prin introducerea imobilului C2 – Extindere Grădiniță cu Program Prelungit P+1E,
situat în strada Petru Rareș nr. 13 , oraşul Târgu Frumos
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 art. 3 alin. 4 și ale art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001;
Având în vedere expunerea de motive nr. 29524/08.02.2018;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 29525/08.02.2018;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul
Administrarea Patrimoniului, înregistrat sub nr. 29526/08.02.2018;
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. 30271/21.02.2018;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din
cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 30352/22.02.2018;
În conformitate cu prevderile art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă introducerea imobilului C2 – Extindere Grădiniță cu Program Prelungit
P+1E, înscris în Cartea Funciară nr. 62558, număr cadastral 62558 – C2, situat în strada Petru
Rareș nr. 13, oraşul Târgu Frumos, edificat conform Autorizației de Construire nr. 10/10.03.2008
și a Protocolului nr. 29252/06.02.2018 și înscrierea în anexa 4 a inventarului domeniului public al
orașului Târgu Frumos.
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Art.2. Prezenta hotărâre va sta la baza înscrierii imobilului C2 – Extindere Grădiniță cu
Program Prelungit P+1E, situat în strada Petru Rareș nr. 13, oraşul Târgu Frumos, edificat
conform Autorizației de Construire nr. 10/10.03.2008, a Procesului Verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 207/17.06.2008, a Protocolului nr. 29252/06.02.2018 în inventarul
domeniului public al orașului Tg.-Frumos .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de
specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;
- Primarului oraşului Târgu Frumos;
- Celor vizați în actul administrativ.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Enea Sergiu – Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
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.
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