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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 
HOTĂRÂREA NR. 31 DIN 29.03.2018      

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în 

Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 6, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62342 a 

Orașului Târgu Frumos 

 

Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,            

        Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos nr. 18/28.07.2016 

pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea sau constituirea dreptului de superficie cu 

titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al oraşului Târgu Frumos; 

       Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții; 

      Având în vedere prevederile art. 30 din H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea 

Regulamentului local de urbanism;  

     Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 

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

regimul juridic al acesteia; 

     Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 47/16.03.2018 

     Având în vedere solicitarea nr. 27984 din data de 24.02.2017;  

Având în vedere raportul de evaluare nr. 29278/06.02.2018 întocmit de expert evaluator 

EVALIASI SRL, membru corporativ ANEVAR nr. 0572; 

 Având în vedere studiul de oportunitate întocmit de Compartimentul Administrarea 

Parimoniului din data de 22.03.2018; 

      Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 32289/22.03.2018; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 32290/22.03.2018; 

  Având în vedere Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 

32291/22.03.2018;  

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

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

Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 32749/28.03.2018; 

      Având în vedere Avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, 

protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos 

înregistrat sub nr. 32756/28.03.2018; 
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 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

          Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra imobilului teren situat în Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 6, jud. Iași, având 

suprafața de 520 mp, împrejmuit, înscris în Cartea Funciară a Orașului Târgu Frumos nr. 62342, 

având număr cadastral 62342, aflat în proprietatea Orașului Târgu Frumos, domeniul privat. 

            Art.2. Se aprobă Raportul de evaluare al terenului situat în Orașul Târgu Frumos, str. 

Adâncata nr. 6, jud. Iași, întocmit în februarie 2018 de către expert evaluator EVALIASI SRL, 

membru corporativ ANEVAR nr. 0572, înregistrat la secretariatul primăriei Orașului Târgu 

Frumos sub nr. 29278/06.02.2018, privind estimarea valorii dreptului de superficie asupra 

terenului evaluat. 

            Art.3. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra imobilului 

teren situat în Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 6, jud. Iași, având suprafața de 520 mp, 

împrejmuit, înscris în Cartea Funciară a Orașului Târgu Frumos nr. 62342, având număr cadastral 

62342, aflat în proprietatea Orașului Târgu Frumos, domeniul privat, în favoarea numitului 

Nichita Gheorghe, proprietarul construcțiilor edificate pe teren. 

 Art.4. Dreptul de superficie se constituie pe o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea de 

prelungire în condițiile legii. 

Art.5. Contravaloarea dreptului de superficie constituit în baza prezentei hotărâri se va 

stabili conform Raportului de evaluare nr. 29278/06.02.2018 menționat la art. 2 de mai sus. 

          Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul orașului Târgu 

Frumos, prin aparatul de specialitate. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Compartimentelor interesate din cadrul primăriei Orașului Târgu Frumos; 

- Celor vizați în actul administrativ 

și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pagina de internet a instituției 

și/sau prin presă. 

        

 Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

      Consilier local,           Secretar, 

        Enea Sergiu – Constantin        Spulber Felicia – Elena 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședință publică ordinară, cu un număr de 17 voturi 

„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de 17 consilieri locali în funcție, 

fiind prezenți la ședință un număr de 17 consilieri locali. 
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