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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 98 DIN 28.08.2018 

privind aprobarea completării cu un nou alineat a art. 3 al Capitolului I din Regulamentul 

– cadru adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 91 din 

data de 30.07.2015 

 

 

Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,            

        Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 91 din 

30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru referitor la organizarea și 

desfășurarea licitațiilor publice privind concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor 

imobile aparținând domeniului privat/concesionarea sau închirierea bunurilor imobile 

aparținând domeniului public al Orașului Târgu Frumos, jud. Iași; 

       Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții; 

 Având în vedere Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

     Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

     Având în vedere prevederile art. 858 și urm. corob. cu art. 554 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil; 

 Având în vedere prevederile art. 119 și urm. din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001; 

 Având în vedere referatul nr. 39515 din data de 12.07.2018; 

      Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 41686/22.08.2018; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 41687/22.08.2018; 

      Având în vedere Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 

41688/22.08.2018,  

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină 

din cadrul Consiliului local al oraşului Tg Frumos înregistrat la secretariatul primăriei 

oraşului Târgu Frumos cu nr. 42002/28.08.2018; 
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Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei juridice, de învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului local 

al oraşului Tg Frumos înregistrat la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 

41977/28.08.2018; 

Având în vedere Avizul favorabil al 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. 41988/28.08.2018, 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

         Art. 1. Se aprobă completarea cu un nou alineat a art. 3 al Capitolului I din 

Regulamentul – cadru adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos 

nr. 91 din data de 30.07.2015, care va avea următorul conținut: 

„(5) Dreptul de închiriere asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de 

înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. În aceleași condiții 

se transmite și autorizația de construire”. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului – cadru adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 91 din 30.07.2015 rămân în vigoare. 

Art. 3. 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, 

   ARVINTE DANIEL COSTIN      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 28.08.2018, 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. 


