ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 139 DIN 27.11.2018
privind transmiterea în administrarea Apavital S.A. a rețelei edilitare de canalizare în lungime de
1800 ml, proprietate publică a Orașului Târgu Frumos
Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,
Având în vedere expunerea de motive cu privire la transmiterea în administrarea Apavital
S.A. a rețelelor edilitare de canalizare în lungime de 1800 ml, proprietate publică a Orașului Târgu
Frumos, înregistrată cu nr. 46709/20.11.2018;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 46710/20.11.2018;
Având în vedere raportul Compartimentului Administrarea Patrimoniului înregistrat cu nr.
46711/20.11.2018 privind transmiterea în administrarea Apavital S.A. a rețelelor edilitare de
canalizare în lungime de 1800 ml, proprietate publică a Orașului Târgu Frumos;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și
canalizare;
Având în vedere art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 99/28.08.2018
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.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 130/25.10.2018
privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru rețelele edilitare de canalizare,
aparținând domeniului public, situate în Oraşul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile;
Având în vedere Avizul favorabil emis de Comisia economică, financiară și de disciplină
din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 47093/27.11.2018;
Având în vedere Avizul favorabil emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate,
familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al
Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 47102/27.11.2018;
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Având în vedere Avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism,
protecția mediului, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos,
înregistrat cu nr. 47113/27.11.2018;
În temeiul art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (3), art. 115 alin (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă darea în administrare către Apavital S.A. Iasi a rețelelor edilitare de
canalizare în lungime de 1800 ml, proprietate publică a Orașului Târgu Frumos, ce deservesc
„Proprietatea imobiliară agro-zootehnică Ferma 10 și Incubație nr. 3”, situate în Târgu Frumos,
strada Petru Rareș nr. 106, și „Proprietatea imobiliară agro-zootehnică incinta Abator”, situată în
Târgu Frumos, strada Ștefan cel Mare nr. 20.
Art.2 Predarea-primirea bunurilor proprietate publică a orașului Târgu Frumos se va face
pe bază de protocol, de către comisiile ce se vor constitui în acest sens de către Orașul Târgu
Frumos și Apavital S.A. Iași.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul, prin aparatul de
specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;

-

Primarului Oraşului Târgu Frumos;

-

Celor vizați în actul administrativ

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,

DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 27.11.2018, 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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