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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 149 DIN 19.12.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

„ASIGURARE UTILITĂȚI ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ BLOC LOCUINȚE ANL 

PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, P + 2E + M” 

 

Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată 

și actualizată; 

- prevederile H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de 

cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice; 

- dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

Luând în considerare Studiul de fezabilitate nr. 16/09.11.2018; 

Ţinând seama de: 

- Expunerea de motive înregistrată la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos 

cu nr. 47672/07.12.2018; 

- Proiectul de hotărâre nr. 47673/07.12.2018; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului înregistrat cu nr. 47674/07.12.2018; 

- Avizul favorabil emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din 

cadrul Consiliului local al oraşului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 

48470/19.12.2018 la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos; 

- Avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, 

protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului local al oraşului 

Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 48485/19.12.2018 la secretariatul primăriei oraşului 

Târgu Frumos; 

http://www.mdrt.ro/_documente/constructii/legislatie/hg_717.pdf
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În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

„ASIGURARE UTILITĂȚI ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ BLOC LOCUINȚE ANL 

PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, P + 2E + M”, prevăzuți în anexa care face 

parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul, prin aparatul 

de specialitate. 

  Art. 3. Secretarul oraşului va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor 

prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia către Instituţia Prefectului Judeţului Iași, 

Primarul oraşului Târgu Frumos, Serviciul Tehnic, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

Compartimentul Achiziții Publice şi Serviciul Economic. 
                         

  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, 19.12.2018, cu un număr de 15 voturi 

„pentru”, 2 „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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Anexă la HCL nr. 149 din 19.12.2018 
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