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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 26.07.2018  
privind aprobarea oportunității, implementării și realizării proiectului 

,,Reabilitare Casa de Cultură Garabet Ibrăileanu, Reabilitare clădire cu destinație viitoare 

muzeu, Modernizare străzi în orașul Târgu Frumos”  

prin intermediul POR 2014-2020  

Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 

 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, judeţul Iași,  

Având în vedere: 

- POR 2014-2020 Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire; 

- H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 

Ținând seama de: 

- Expunerea de motive înregistrată la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos cu 

nr. 40189/24.07.2018; 

- Proiectul de hotărâre nr. 40190 din data de 24.07.2018; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 40191 din 24.07.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul 

Consiliului Local Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 40357 din data de 26.07.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție 

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

înregistrat cu nr. 40356 din data de 26.07.2018; 

   În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea și realizarea proiectului „Reabilitare Casa de Cultură 

Garabet Ibrăileanu, Reabilitare clădire cu destinație viitoare muzeu, Modernizare străzi în 

orașul Târgu Frumos”, prin intermediul POR 2014-2020 Axa prioritară 13 Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii. 

Art. 2. Se aprobă întocmirea documentației D.A.L.I. pentru proiectul identificat la articolul 

1. 

Art. 3. Investiția este necesară și oportună, având o importanță economică și socială pentru 

comunitatea din orașul Târgu Frumos. 

Art. 4. Costurile aferente lucrărilor vor fi prevăzute în bugetul local al orașului Târgu 

Frumos pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării. 

Art. 5. Orașul Târgu Frumos se angajează să suporte cofinanțarea cheltuielilor eligibile în 

cuantum de 2% din valoarea totală a investiției, precum și a tuturor cheltuielilor neeligibile.  

Art. 6. Se numește reprezentant legal al proiectului domnul Vatamanu Ionel, Primar al 

orașului Târgu Frumos, județul Iași, pentru relația cu cu ADR NORD EST Piatra Neamț în 

derularea proiectului. 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul orașului Târgu 

Frumos, prin aparatul de specialitate. 

Art. 8. Secretarul orașului va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei 

și comunicarea acesteia: 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Primarului Orașului Târgu Frumos; 

- Serviciului Urbanism, Cadastru, Agricol, Amenajarea Teritoriului și Protecția Mediului; 

- Compartimentului Achiziții Publice; 

- Serviciului Economic; 

- Autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate. 

 

    Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

   ARVINTE DANIEL COSTIN      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.07.2018, cu un număr de 17 

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

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 


