ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 76 din 18.07.2019
privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al oraşului Târgu
Frumos a terenului în suprafață de 1.253,00 mp, cu destinația de cale de acces
Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi
Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Având în vedere declaratiile notariale autentificate cu nr. 1700 din 15.08.2016, nr.
1815 din 09.08.2017, nr. 1738 din 17.08.2016, nr. 1720 din 16.08.2016, nr. 2210 din
22.09.2016, nr. 2645 din 07.11.2016, nr. 523 din 10.03.2017, nr. 521 din 10.03.2017, nr.
522 din 10.03.2017, nr. 1931 din 11.07.2019, nr. 1932 din 11.07.2019, nr. 1931 din
11.07.2019, nr. 1932 din 11.07.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr. 39806/11.07.2019;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 39807/11.07.2019;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul
Administrarea Patrimoniului înregistrat cu nr. 39808/11.07.2019;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate, respectiv al Comisiei economice,
financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr.
40478/18.07.2019;
Având în vedere procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos nr. 40483 din data de 18.07.2019;
În temeiul art. 139 alin. 1 și 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă introducerea în inventarul domeniului public al oraşului Târgu
Frumos a terenului situat în strada Ogorului, în suprafață de 1.253,00 mp, teren ce
reprezintă cale de acces, ce face parte din Cartea Funciară nr. 61186.
Art.2. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare în vederea stabilirii valorii de
piaţă a proprietăţii imobiliare – teren.
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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 Iasi;

-

Primarului oraşului Târgu Frumos;

-

Serviciului economic;

-

Compartimentului Administrarea Patrimoniului;

-

Celor vizați în actul administrativ;

și va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare la avizierul și/sau prin publicare pe siteul instituției.
Președinte de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local

Secretar general,

Costel Colotin

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 18.07.2019, cu un
număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 14 consilieri
locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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