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__________________________________________________________________________________ 

Anunţ privind organizarea unei şedinţe publice 

 

  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă aducem la cunoştinţă că 

în data de 26.04.2023, ora 14,00, la Sala Mare de ședințe din incinta Primăriei orașului Târgu Frumos, va avea loc 

şedinţa publică a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos, cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos din data de 

24.03.2023.                            
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației  tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice  

Faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin 

aport voluntar(CAV) în orașul Târgu Frumos, județul Iași. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul documentatiei tehnice pentru 

obiectivul “Reabilitare trotuare (Penny-Sala de Sport Tineretului,intrare Razboieni -
Str.Trandafirilor,Supermarket Nova Miro Blocuri ANL Str. Maicuta” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul documentatiei tehnice pentru 
obiectivul “Reparatii capitale si amenajari interioare Gradinita cu Program Prelungit nr.1 Targu Frumos”.  

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  aderării orașului Târgu Frumos, județul Iași la parteneriatul 

Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Iași  Sud-Vest, pentru perioada  2023-2027. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 

suprafață de 462 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 60962 orașul Târgu Frumos, județul Iași. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021, prin Actul Adițional nr.3.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în folosință gratuită, pentru o perioadă determinată, a unui 
imobil aflat în proprietatea publică a orașului Târgu Frumos. 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere a vectorilor din  orașul 
Târgu Frumos, pentru anul 2023.  

10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru suprafața de 551 m.p. 
teren înscris în cartea funciară nr. 63288 oraș Târgu Frumos.  

11. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului 

local pentru anul 2024.  
12. Proiect de hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes public local în categoria funcțională de străzi 

din orașul Târgu Frumos. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri alăturate, în  suprafaţă de 710 mp. și  

suprafața de  121 mp. situate în strada Tudor Vladimirescu, oraşul Târgu Frumos 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al orașului Târgu Frumos, 
bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/sau subvenții, precum și a situațiilor 

financiare,inclusive anexele la acestea, pe anul 2022. 
15. Diverse 

 

 

 

          P R I M A R,                                                                 

  IONEL VATAMANU                                                                  Secretarul general al orașului Târgu Frumos 

                                                                                                              Valache Arghir-Gabriel 


