ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 63
privind aprobarea asocierii Orașului Târgu Frumos la constituirea
Asociației de proprietari Policlinica “Dr. Titu Scântee”
Având în vedere:
- faptul că în structura Policlinicii Orășenești “Dr. Titu Scântee” există spații cu altă
destinație decât cea de locuință, respectiv cabinete medicale, care aparțin domeniului
privat al orașului Târgu Frumos;
- prevederile art. 1 și art.2 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari;
- prevederile art. 36 lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
actualizată;
Luând în considerare:
- referatul din data de 24.05.2018 întocmit de domnul Loghin Adrian, auditor intern în
cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos;
- expunerea de motive a viceprimarului orașului Târgu Frumos, domnul Alexa – Angheluș
Ion, înregistrată la secretariatul primăriei cu nr. 36589/25.05.2018;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
înregistrat cu nr. 36591/25.05.2018;
- actul de subapartamentare a cabinetelor medicale aflate proprietatea privată a Orașului
Târgu Frumos din incinta Policlinicii Orășenești “Dr. Titu Scânteie” având încheierea de
autentificare nr. 1005 din 24.04.2018 la B.I.N. Crucianu Remus Dorinel;
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 36590/25.05.2018;
Ţinând seama de :
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Oraşului Târgu
Frumos înregistrat cu nr. 36641/25.05.2018;
În temeiul art.115 din Legea nr.215/2001, Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asocierea Orașului Târgu Frumos, persoană juridică de drept
public, cu sediul în aceeași localitate str. Cuza Vodă nr. 67, județul Iași, având Codul de
Înregistrare Fiscală 4541068, la constituirea Asociației de proprietari Policlinica “Dr.
Titus Scântee” din orașul Târgu Frumos.
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Art.2. Prezenta hotărâre reprezintă acordul expres al Orașului Târgu Frumos,
pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale aflate în domeniul privat al orașului,
existente în structura Policlinicii Orășenești “Dr. Titu Scântee”, la înființarea Asociației
de proprietari Policlinica “Dr. Titu Scântee”, inclusiv pentru dobândirea personalității
juridice a acestei Asociații de proprietari.
Art.3. Se mandatează Primarul Orașului Târgu Frumos să consemneze, în
numele și pentru Orașul Târgu Frumos, în procesul – verbal al Adunării Generale de
constituire, acordul privind constituirea Asociației de proprietari Policlinica „Dr. Titu
Scântee”.
Art.4 Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate,
Primarului oraşului Târgu Frumos pentru ducere la îndeplinire, proprietarilor de cabinete
medicale din structura Policlinicii Orășenești „Dr. Titu Scântee” mandatați să înființeze
Asociația de proprietari, compartimentului administratrea patrimoniului din cadrul
Primăriei oraşului Târgu Frumos şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi pe
pagina de internet www.primariatgfrumos.ro şi/sau în presă.
Data: 25.05.2018.
Preşedinte de şedinţă
Consilier local,
Feodot Neculai

Avizează pentru legalitate
Secretar,
Spulber Felicia Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 1 vot reprezentând „abțineri” și 0 voturi „împotrivă”
dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 16 consilieri locali.
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