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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 56 din 28.05.2019 
privind aprobarea închirierii a 2 m

2
, pentru instalarea unui Automat Bancar la 

sediul Primariei orașului Târgu Frumos, situat în oraș Târgu Frumos, strada Cuza 

Vodă nr. 67, jud. Iași 

 

Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, 

      Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică; 

        Având în vedere prevederile H.G nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/30.07.2015 privind aprobarea 

Regulamentului cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru 

concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor imobile aparținând domeniului 

privat/concesionarea, închirierea bunurilor imobile aparținând domeniului public al 

orașului Târgu Frumos; 

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

lucrărilor de construcții; 

        Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii; 

         Având în vedere prevederile art. 119, art. 123 alin. 1 si alin. 2 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

           Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind  

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

        Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

        Având în vedere Expunerea de motive  nr. 34889/21.05.2019; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 34890/21.05.2019; 

  Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului nr. 34891/21.05.2019; 

 



2 

 

 

 Având în vedere oferta înregistrată cu nr. 35327/28.05.2019; 

Având în vedere Avizul emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 35340/28.05.2019; 

 Având în vedere Avizul 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. 35263/28.05.2019; 

 Având în vedere Avizul emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, 

protecţie mediu, turism şi agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Frumos, înregistrat cu nr. 35322/28.05.2019; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă închirierea suprafeței de 2 m
2
 pentru instalarea unui Automat 

Bancar la sediul Primariei oraș Târgu Frumos, strada Cuza Vodă nr. 67 de către Banca 

Transilvania, pentru suma de 565 lei/lună, fără TVA. 

Art.2. Durata închirierii este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire pentru 

aceeaşi perioadă de timp dacă locatarul își manifestă intenția în acest sens cu cel puțin 30 

de zile înainte de expirarea perioadei inițiale și dacă nu intervin modificări de interes local 

cu privire la destinația locatiei și, totodată, cu posibilitatea încetării valabilitații 

contractului înainte de termen în cazul în care interesul  local o impune. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Serviciului economic; 

- Compartimentului Administrarea Patrimoniului; 

- Băncii Transilvania 

și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și/sau prin publicare pe 

site-ul instituției și/sau presă. 

 

  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. 

 



3 

 

Anexă la H.C.L. nr. 56/28.05.2019 

 

 


