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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 53 din 28.05.2019 
privind aprobarea dării în administrarea Liceului Tehnologic „Petru Rareș” a 

bunului imobil cu denumirea grup de garaje (atelier școală) situat în strada Cuza 

Vodă nr. 65A, orașul Târgu Frumos, județul Iași 

  

 

 Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, 

      În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Având în vedere prevederile art. 112 alin. 1 și 2 din Legea educației naționale nr. 

1/2011; 

 Având în vedere dispozițiile art. 123 alin. 1 din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001; 

 Având în vedere prevederile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 43 din 

23.04.2019 privind însușirea în domeniul public a imobilului cu denumirea grup de garaje 

(atelier școală) situat în strada Cuza Vodă nr. 65A, orașul Târgu Frumos și însușirea 

raportului de evaluare și a valorii evaluate, precum și înscrierea în evidențele contabile; 

 Având în vedere Autorizația de construire nr. 44/15.04.2002; 

 Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

1813/14.09.2012, înregistrat la Liceul Tehnologic „Petru Rareș” cu nr. 3521/14.09.2012 și 

la secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos cu nr. 46682/19.11.2018; 

 Având în vedere Raportul de evaluare nr. 31834/26.03.2019; 

 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 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului și al unităților administrativ – teritoriale; 

 Având în vedere expunere de motive nr. 34554/15.05.2019,   

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 34555/15.05.2019; 
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Având în vedere Raportul comun al Compartimentului juridic și al 

Compartimentului Administrarea Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 34556/15.05.2019, 

Având în vedere Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul 

Consiliului local al oraşului Tg Frumos înregistrat la secretariatul primăriei oraşului Târgu 

Frumos cu nr. 35337/28.05.2019; 

Având în vedere Avizul Comisiei juridice, de învăţământ, sănătate, familie, muncă 

şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului local al oraşului Tg 

Frumos nr. 35259/28.05.2019; 

Având în vedere Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție 

mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului local al oraşului Tg Frumos înregistrat 

la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 35319/28.05.2019; 

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 5 lit. a) și ale art. 45 

alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă darea în administrarea Liceului Tehnologic „Petru Rareș” a 

bunului imobil cu denumirea grup de garaje (atelier școală), situat în strada Cuza Vodă nr. 

65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași. 

 (2) Imobilul prevăzut la alineatul 1 aparține domeniului public al Orașului Târgu 

Frumos, fiind înregistrat cu număr de inventar 2120477749, are valoare de inventar 

398.873,00 lei și are aria construită AC – 277,16 mp, suprafața utilă AU – 222,20 mp și 

regim de înălțime parter. 

          Art.2. Pentru predarea – primirea imobilului identificat la art. 1 din prezenta 

hotărâre, părțile Orașul Târgu Frumos și Liceul Tehnologic „Petru Rareș” vor încheia un 

protocol de predare – primire cu valabilitate pe durata derulării activității de învățământ a 

unității școlare și cu posibilitate de încetare odată cu încetarea dreptului de proprietate 

publică ori în cazul în care interesul public o va impune. 

 Art.3. După încheierea protocolului de predare – primire, odată cu preluarea 

imobilului, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” preia drepturile și obligațiile corelative de 

administrare și de păstrare a imobilului în starea de funcționare în care i se predă, având în 

mod exclusiv obligația de a suporta toate și orice cheltuieli generate de folosirea acestuia 

și de a remedia orice defecțiune și de a înlocui orice piesă/echipament deteriorat(ă). 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul, prin 

aparatul de specialitate. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 
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- Liceului Tehnologic „Petru Rareș”; 

- Serviciului economic; 

- Compartimentului Administrarea Patrimoniului, 

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 

                Mihai Condurache                      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.05.2019, cu un număr de 16 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 


