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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 31 din 28.03.2019 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiții „MODERNIZAREA REȚEA DE ILUMINAT 

PUBLIC ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI” 
 

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; 

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

actualizată; 

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

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;  

- 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; 

- 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; 

- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 

95/28.08.2018 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții cu denumirea 

„Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public local pe străzile Cuza 

Vodă, Petru Rareș și Ștefan cel Mare”; 

- Documentației tehnice la stadiul de studiu de fezabilitate nr. 22/2019; 

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

Ţinând seama de: 

- Expunerea de motive înregistrată la secretariatul primăriei oraşului Târgu 

Frumos cu nr. 31255/15.03.2019; 

- Proiectul de hotărâre nr. 31256/15.03.2019; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului înregistrat cu nr. 31257/15.03.2019; 

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

Consiliului local al oraşului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 32063 din 

28.03.2019 la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos; 
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- Avizul favorabil emis de către 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. 32021 din 28.03.2019; 

- Avizul emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, 

turism și agricultură din cadrul Consiliului local al oraşului Târgu Frumos, 

înregistrat cu nr. 32036/28.03.2019 la secretariatul primăriei oraşului Târgu 

Frumos; 

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 studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TÂRGU 

FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI”. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„MODERNIZARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TÂRGU 

FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI”, precizați în documentația tehnică. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul, prin 

aparatul de specialitate. 

  Art. 4. 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, 

         Viceprimar,                      Secretar, 

      ALEXA – ANGHELUŞ ION                  Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 28.03.2019, cu un număr de 17 voturi 

„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință dintr-un 

număr de  17 consilieri locali în funcție.  


