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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 67 din 28.06.2019 

privind aprobarea modificării, completării și actualizării inventarului domeniului 

public cu suprafața terenului aferent Bibliotecă, situat în strada Cuza Vodă nr. 71,  

oraşul Târgu Frumos 

 

           Consiliul local al orașului Târgu Frumos, 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/1999 privind 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 şi al unităţilor administrativ teritoriale; 

           Având în vedere prevederile art. 3 alin. 4 și ale art. 18 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 Planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în iunie 

2019 de către CADITOP S.R.L., societate autorizată de ANCPI să execute lucrări de 

cadastru, geodezie și cartografie; 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 37684 din data de 20.06.2019; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 37685 din data de 20.06.2019;  

           Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului înregistrat cu nr. 37686/20.06.2019; 

Având în vedere avizul emis de către Comisia economică, financiară și de 

disciplină din cadrul Consiliului local al oraşului Târgu Frumos înregistrat la secretariatul 

primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 38608/28.06.2019; 

Având în vedere avizul emis de către Comisia juridică, de învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului 

local al oraşului Târgu Frumos nr. 38568/28.06.2019; 
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Având în vedere avizul emis de către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, 

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

înregistrat la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 38593/28.06.2019; 

Având în vedere procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos din data de 28.06.2019; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă actualizarea suprafeței de teren a imobilul cu denumirea ,,Teren 

aferent Bibliotecă”, ce aparține domeniului public al orașului Târgu Frumos, și înscrierea 

în anexa 1 a inventarului domeniului public al orașului Târgu Frumos a suprafeței 

actualizate de 285,00 mp teren identificat cadastral în T-64, P-4013/2, determinată prin 

măsurători cadastrale. 

             Art.2.  Prezenta hotărâre va sta la baza înscrierii suprafeței de 285,00 mp teren 

aferent imobilului cu denumirea ,,Teren aferent Bibliotecă”, situat în strada Cuza Vodă nr. 

71, oraşul Târgu Frumos, în inventarul domeniului public al orașului Târgu Frumos. 

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

aparatul de specialitate. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Iași;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Serviciului economic; 

- Compartimentului Administrarea Patrimoniului; 

- Serviciului Tehnic – Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

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 28.06.2019, 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. 
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