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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 132 DIN 25.10.2018   

privind însuşirea în domeniul privat a suprafeţei de 80,00 mp teren situat în strada Aleea 

Petru Rareș nr. 2, Oraşul Târgu Frumos 

 

Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, 

Având în vedere:  

- expunerea de motive cu privire la însuşirea unei suprafeţe de teren în domeniul 

privat al Oraşului Târgu Frumos, în vederea gestionării corecte a bunurilor care fac 

parte din patrimoniul Oraşului Târgu Frumos, înregistrată cu nr. 44910/17.10.2018; 

- proiectul de hotărâre nr. 44911/17.10.2018; 

- raportul Compartimentului Administrarea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 

44912/17.10.2018, privind însuşirea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al Oraşului 

Târgu Frumos; 

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

Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 45357/25.10.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al oraşului 

Târgu Frumos înregistrat sub nr. 45342/25.10.2018; 

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

mediu, turism şi agricultură din cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos 

înregistrat sub nr. 45350/25.10.2018; 

- prevederile art. 3 alin. 4, art. 10 alin. 2, art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică; 

- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor; 

- 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; 

- prevederile art. 4 din  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

- prevederile art. 4, art. 6 și art. 33 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

- prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor 

proprietate publică; 
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          - dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. c) şi alin. 5 lit. b) din Legea administrației publice 

lcoale nr. 215/2001; 

 În temeiul art. 39 alin. 1, art. 45 alin. 3 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, 

 

HOTĂRĂŞTE:                     

 

          Art. 1. Se însuşeşte şi se completează inventarul domeniului privat al Oraşului 

Târgu Frumos, jud. Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 80,00 mp, situat în strada Aleea Petru 

Rareș nr. 2, identificat cadastral în T-14, P-1160, 1161, conform schiţei anexă care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art. 2. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare în vederea stabilirii valorii de 

piaţă a proprietăţii imobiliare – teren. 

 

         Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

oraşului Târgu Frumos, prin Compartimentul Administrarea Patrimoniului şi Biroul 

Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Târgu 

Frumos, judeţul Iaşi. 

 

         Art. 4. Secretarul Oraşului Targu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

Oraşului Targu Frumos, compartimentelor şi birourilor interesate din cadrul Primăriei 

Oraşului Targu Frumos şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 

Oraşului Targu Frumos şi/sau pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro şi/sau în 

presă. 
 

Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 25.10.2018, cu un număr de 14 

voturi „pentru”, 1 „abținere” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 15 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 
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Anexa la H.C.L. nr. 132 din 25.10.2018 

 


