
1 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 99 DIN 28.08.2018 

privind însușirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a unor rețele de canalizare 

ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate exercitat de către FERMADOR S.R.L. 

 

Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,     

În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001,     

        Având în vedere Declarația autentificată sub nr. 2430/26.07.2018 de către BIN Pătrășcanu 

Theodor – Vlăduț, prin care societatea FERMADOR S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate 

asupra rețelei edilitare de canalizare a amplasamentului „Proprietatea imobiliară agro-zootehnică 

amplasată în extravilanul localității Târgu Frumos, incinta Abator” și asupra rețelei edilitare 

conductă canalizare a amplasamentului „Proprietate imobiliară agro-zootehnică Ferma 10 și 

Incubație nr. 3”, neafectate de sarcini; 

 Având în vedere contractul de vânzare autentificat sub nr. 1228 din 14.07.2016 de către 

BIN Pătrășcanu Theodor – Vlăduț; 

 Având în vedere nota de constatare nr. 41552 din data de 22.08.2018; 

      Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 41695/22.08.2018; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 41696 din 22.08.2018; 

      Având în vedere Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 41697/22.08.2018,  

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. 42003/28.08.2018; 

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. 41978/28.08.2018; 

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. 41989/28.08.2018, 

Luând în considerare prevederile art. 553 alin. 2, ale art. 562 alin. 2 și ale art. 889 raportat 

la cele ale art. 863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

Luând în considerare prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

241/2006; 

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
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Luând în considerare prevederile H.G. nr. 548/1999 privind 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 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ teritoriale 

În baza dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

         Art.1. Se ia act de renunțarea la dreptul de proprietate asupra rețelei edilitare de canalizare a 

amplasamentului „Proprietatea imobiliară agro-zootehnică amplasată în extravilanul localității 

Târgu Frumos, incinta Abator” și asupra rețelei edilitare conductă canalizare a amplasamentului 

„Proprietate imobiliară agro-zootehnică Ferma 10 și Incubație nr. 3”, neafectate de sarcini, rețele 

ce au aparținut societății FERMADOR S.R.L., conform Declarației autentificate sub nr. 

2430/26.07.2018 de către BIN Pătrășcanu Theodor – Vlăduț. 

Art.2. Se aprobă dobândirea de către Orașul Târgu Frumos, în domeniul public, a rețelelor 

edilitare menționate la art. 1. 

Art.3. Se aprobă evaluarea rețelelor edilitare în vederea înregistrării în contabilitate și a 

identificării lucrărilor necesare pentru funcționarea în parametri optimi. 

Art.4. 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. 


