ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 125 DIN 26.09.2018
privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață
de 415,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Tudor Vladimirescu
nr. 1E, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61098, nr. cadastral – 61098
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;
Având în vedere prevederile art. 123 alin. 1 si alin. 2 din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c și alin. 5 lit. b din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere solicitarea nr. 32352/05.05.2017;
Având în vedere expunerea de motive nr. 43177/19.09.2018;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 43178/19.09.2018;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul
Administrarea Patrimoniului înregistrat cu nr. 43179/19.09.2018;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină
din cadrul consiliului local nr. 43748/26.09.2018;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism,
protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos nr. 43715/26.09.2018;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
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 415,00 mp, situat în
strada Tudor Vladimirescu nr. 1E, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61098, nr.
cadastral – 61098.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul
de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
1

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;
- Primarului oraşului Târgu Frumos;
- Compartimentelor interesate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la avizier și/sau prin publicare pe pagina de
internet a primăriei și/sau presă.
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 16 voturi
„pentru”, 1 „abținere” 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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