ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 79 din 18.07.2019
privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 15/25.01.1994, pentru
terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62736, situat în strada Constantin Erbiceanu
nr. 4, oraşul Târgu Frumos
Consiliul local al orașului Târgu Frumos,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 362 alin. 1 raportat la art. 327 alin. 2 și la art. 306
din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) raportat la art. 327 alin. 1 lit. a) și
alin. 2 și la art. 306 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind codul Civil;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 15 din 25.01.1994;
Având în vedere Autorizația de construire nr. 177 din 12.12.1991;
Având în vedere solicitarea nr. 37916/21.06.2019;
Având în vedere raportul de evaluare nr. 27528/18.01.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr. 39708/11.07.2019;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 39710/11.07.2019;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul
Administrarea Patrimoniului înregistrat cu nr. 39711/11.07.2019;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
respectiv al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială,
culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
înregistrat cu nr. 40449/18.07.2019;
Având în vedere Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos nr. 40483/19.07.2019;
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă prelungirea, prin act adițional, cu jumătate din durata inițială,
respectiv cu 12 ani și șase luni, a termenului de concesiune a imobilului – teren în
suprafață de 555,00 mp, situat în Oraș Târgu Frumos, strada Constantin Erbiceanu nr. 4,
înscris în Cartea Funciară nr. 62736, nr. cadastral – 62736, aflat în proprietatea privată a
Orașului Târgu Frumos, care face obiectul contractului de concesiune nr. 15/25.01.1994.
Art.2. – Se însușeste raportul de evaluare nr. 27528/18.01.2019 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 Judeţul Iași;

-

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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ANEXĂ la H.C.L. nr. 79/18.07.2019

3

4

5

6

7

