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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 64 din 28.05.2019 

privind prelungirea termenului concesiunii pentru terenul înscris în Cartea Funciară 

nr. 62027, situat în strada Constantin Erbiceanu nr.  22, oraşul Târgu Frumos 

 

            Consiliul local al orașului Târgu Frumos, 

          Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică; 

          Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001; 

          Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b 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 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 prevederile art. 57 din Regulamentul – cadru referitor la 

organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionare, închiriere, vânzare, 

aprobat prin HCL nr. 91/30.07.2015; 

          Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind codul Civil; 

  Având în vedere Contractul de concesiune nr. 13/25.01.1994; 

 Având în vedere Autorizația de construire nr. 64  din 12.12.1993; 

          Având în vedere Contractul de vânzare autentificat cu nr. 891/05.05.2016; 

  Având în vedere solicitarea nr. 34808/20.05.2019.2019; 

              Având în vedere Contractul de concesiune nr. 3614/10.05.2016; 

             Având în vedere Autorizația de construire nr. 64 din 22.08.2016; 

  Având în vedere raportul de evaluare nr. 33220/18.04.2019; 

  Având în vedere expunerea de motive nr. 34945/22.05.2019; 

  Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 34946/22.05.2019; 

          Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului înregistrat cu nr. 34947/22.05.2019; 
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           Având în vedere avizul emis de către Comisia economică, financiară și de 

disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 

35333/28.05.2019; 

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 oraşului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 35273/28.05.2019; 

            În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

              Art. 1. – Se aprobă prelungirea, prin act adițional, cu 12 ani și șase luni, a 

termenului de concesiune a imobilului – teren în suprafață de 490,00 mp, situat în Oraș 

Târgu Frumos, strada Constantin  Erbiceanu nr. 22, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 

62027, nr. cadastral – 62027, aflat în proprietatea privată a Orașului Târgu Frumos, care 

face obiectul contractului de concesiune nr. 3614/10.05.2016. 

             Art.2. – Se însușeste raportul de evaluare nr. 33220/18.04.2019 și se stabilește 

redevența corespunzătoare concesionării imobilului identificat la art. 1 în conformitate cu 

valoarea evaluată. 

Art.3. – Prelungirea duratei concesiunii se va înscrie în Cartea Funciară aferentă 

imobilului identificat la art. 1, prin grija concesionarului.  

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 Iasi;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Serviciului economic; 

- Compartimentului Administrarea Patrimoniului; 

- Celor vizati în actul administrativ;  

și va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare la avizierul și/sau prin publicare 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 15 

voturi „pentru”, 1 „abținere” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 
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