ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 112 DIN 26.09.2018
privind aprobarea însușirii în domeniul public al Orașului Târgu Frumos
a obiectivului de investiții „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion
Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași”
Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași,
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 Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 858 și urm. coroborat cu art. 554 și cu art. 567 și urm. din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei
Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.;
Având în vedere Programul național de construcții de interes public sau social, Anexa 3 la
O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 18 din
31.05.2001, prin care a fost modificată și completată Hotărârea Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos nr. 16 din 26.08.1999 prin care s-a însușit lista bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al orașului Târgu Frumos, respectiv Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 18/31.05.2001;
Având în vedere H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, respectiv Anexa nr. 5 la H.G. nr.
1354/2001 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Frumos;
Având în vedere Autorizația de construire nr. 38 din 12.05.2016 emisă de Orașul Târgu
Frumos pentru construire sală de sport cu tribună 180 locuri, cu AC – 1445,00 mp, AD – 1750,00
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mp, AU – 1660,50 mp, regim de înălțime P + 1E, la adresa din Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr.
65, jud. Iași, pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 61834, nr. cadastral 61834;
Având în vedere procesul – verbal de predare – primire a amplasamentului și a bornelor
de reper nr. 1 din 09.08.2016;
Având în vedere procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat cu nr.
11726/C.N.I./28.08.2018 la Compania Națională de Investiții S.A. și cu nr. 42436/I.J.C.
Iași/28.08.2018 la Inspectoratul Județean în Construcții Iași;
Având în vedere Protocolul înregistrat cu nr. 11727/28.08.2018 la Compania Națională de
Investiții S.A., cu nr. 99493/03.09.2018 la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice și cu nr. 42856/13.09.2018 la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos, prin care s-a
realizat predarea – primirea amplasamentului constând „Sală de sport cu tribună 180 locuri –
Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65, localitatea Târgu Frumos, județul Iași” și
terenul aferent acesteia;
Având în vedere expunerea de motive nr. 43347/20.09.2018,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 43348/20.09.2018,
Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul
Administrarea Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu
Frumos, înregistrat sub nr. 43349/20.09.2018,
Având în vedere Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul
Consiliului local al oraşului Tg Frumos înregistrat la secretariatul primăriei oraşului Târgu
Frumos cu nr. 43740/26.09.2018;
Având în vedere Avizul Comisiei juridice, de învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului local al oraşului Tg Frumos
nr. 43732/26.09.2018;
Având în vedere Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu,
turism și agricultură din cadrul Consiliului local al oraşului Tg Frumos înregistrat la secretariatul
primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 43709/26.09.2018;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă însușirea în domeniul public al orașului Târgu Frumos a bunului imobil
construcție constând în „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str.
Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași”, având aria construită AC – 1445,00
mp, suprafața desfășurată AD – 1750,00 mp, suprafața utilă AU – 1660,50 mp, regim de înălțime
P + 1E, edificată la adresa din Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 65A, jud. Iași.
2

Art.2. Se aprobă înscrierea obiectivului „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul
Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași” în
inventarul bunurilor aparținând domeniului public și în evidențele contabile ale orașului Târgu
Frumos cu valoarea de inventar 5.558.459,50 lei, reprezentând valoarea finală a lucrărilor
executate.
Art.3. Se aprobă întocmirea documentației cadastrale pentru obiectivul „Sală de sport cu
tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu
Frumos, județul Iași”, în vederea actualizării cărții funciare nr. 61834 a Orașului Târgu Frumos.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul, prin aparatul de
specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;
- Primarului oraşului Târgu Frumos;
- Compartimentelor interesate din cadrul primăriei Orașului Târgu Frumos,
și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,
Spulber Felicia – Elena

ARVINTE DANIEL COSTIN

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.09.2018, 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.
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