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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 21.06.2018  

privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață 

de 513,00 mp, situat în strada Teilor nr. 21, oraș Târgu Frumos,  

înscris în C.F. nr. 62487, nr. cadastral - 62487 

 

      Consiliul local al orașului Târgu Frumos, județul Iași, 

          Având în vedere prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Având în vedere prevederile art. 123 alin. 1 și alin. 2 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Având în vedere  prevederile art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea nr. 27098/04.01.2018; 

        Având în vedere expunerea de motive nr. 37838/15.06.2018; 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 37839/15.06.2018; 

          Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului înregistrat sub nr. 37840/15.06.2018; 

          Având în vedere avizul favorabil emis în data de 20.06.2018 de către Comisia 

economică, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului local al orașului Târgu Frumos 

înregistrat sub nr. 38228/21.06.2018 

 Având în vedere avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, 

urbanism, protecţie mediu, turism şi agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului 

Târgu Frumos înregistrat sub nr. 38202/20.06.2018;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art.1. - Se aprobă întocmirea de către un evaluator autorizat, a unui Raport de 

evaluare pentru determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 513,00 mp, situat în 

strada Teilor nr. 21, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62487, nr. cadastral - 62487. 
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul 

de specialitate. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Celor vizați în actul administrativ,  

și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și/sau prin publicare pe 

site-ul instituției și/sau presă. 

 

 

    Președinte de ședință,       Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

         FEODOT NECULAI         Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 21.06.2018, cu un număr de 15 

voturi „pentru”, 1 „abținere” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 
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