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                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TARGU FRUMOS 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 08 DIN 31.01.2019                                          

privind schimbarea destinației imobilului proprietate publică – Piață agroalimentară, 

situată în strada Ștefan cel Mare, nr. 2H, oraşul Târgu Frumos 

  

 

 

         Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/1999 pentru 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 privind aprobarea Normelor  

metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale; 

       Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

       Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001; 

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

de construcţii; 

       Având în vedere expunerea de motive nr. 27351/15.01.2019; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 27352/15.01.2019; 

 Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de  Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 27353/15.01.2019; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei economice, financiare şi de disciplină 

din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 28529/31.01.2019; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, 

familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 28467/31.01.2019; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, 

protecţia mediului, turism şi agricultură din cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu 

Frumos înregistrat cu nr. 28500/31.01.2019;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă schimbara destinatiei imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 62047, 

ce aparține domeniului public al orașului Târgu Frumos, din imobil cu destinația de Piață 

Agroalimentară în imobil cu destinația de spațiu comercial/spațiu de producție, cu 

respectarea Regulamentului Local de Urbanism.     

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

de specialitate.                                                                                                         

   Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Serviciului economic; 

- Compartimentului Administrarea Patrimoniului;  

şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției. 

         

  Președinte de ședință,    Avizează pentru legalitate, 

          Viceprimar,                    Secretar, 

      ION ALEXA – ANGHELUȘ               Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 31.01.2019, 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.  


