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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 71 din 28.06.2019 

          privind aprobarea dezmembrării în patru loturi a suprafeţei de 1000,00 mp 

teren, înscris în C.F. nr. 62872, nr. cadastral 1314, situată în strada Măicuța nr. 58, 

orașul Târgu Frumos  

 

 Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, 

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

lucrărilor de construcții; 

            Având în vedere prevederile art. 30 din H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea 

Regulamentului local de urbanism ; 

          Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea 

imobiliară; 

          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) și alin. 5 lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Având în vedere Extrasul de carte funciară nr. 10017/29.05.2019 eliberat de 

B.C.P.I. Pașcani pentru suprafața de 1.000 mp înscrisă în CF nr. 62872 Târgu Frumos, 

având număr cadastral 1314; 

 Având în vedere Planul de amplasament și dezlipire 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. 37798/20.06.2019; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 37799/20.06.2019; 

       Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 37800/20.06.2019; 

       Având în vedere avizul Comisiei economic, financiare și de disciplină din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 38612/28.06.2019; 

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. 38573/28.06.2019; 
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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. 38597/28.06.2019; 

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 administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu suprafaţa de 1000,00 mp, înscris în 

Cartea Funciară nr. 62872, având nr. cadastral 1314, situat în strada Măicuța nr. 58, oraș 

Târgu Frumos, aflat în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos, în patru parcele, 

conform schiţei anexe. 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin 

aparatul de specialitate. 

         Art.3. Secretarul oraşului va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 

prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia către Instituţia Prefectului Judeţul Iași, Primarul 

oraşului Târgu Frumos, Serviciul Tehnic – Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Biroul 

Agricol și Protecția Mediului, Biroul Impozite şi Taxe Locale, Serviciul economic și 

Compartimentul Administrarea Patrimoniului. 

 

  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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