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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 27.10.2022, 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  

29.09.2022. 

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

06.10.2022. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea 

societății Delgaz Grid S.A., pentru suprafața de 255 m.p. teren proprietate publică a orașului Târgu Frumos, în 

vederea executării lucrării “Extindere rețea electrică str. Adâncata, oraș Târgu Frumos, jud. Iași”.                                                                            

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 76 din data de 12.10.2016 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale din incinta 

Policlinicii Orășenești ”Dr. Titi Scântee”.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de  administrare acordat Spitalului de boli cronice 

“Sfântul Ioan” asupra unor spații medicale din incinta Unității de Primiri Urgențe, nr. cadastral 62216-C1, oraș 

Târgu Frumos, județul Iași.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la  concesionare prin licitație publică, a unor spații medicale 

situate la etajul 1 al imobilului ” Unitate de Primiri Urgențe”, nr. cad. 62216-C1, str. Cuza Vodă, nr. 34, oraș Târgu 

Frumos, județul Iaşi.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de 202.471,00  mp teren,  înscris în C.F. nr.  

61621, oraș Târgu Frumos.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea operatorului regional al serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, Societatea APAVITAL SA. a suprafeței de 1.117 m.p. teren ce aparține 

domeniului privat al Orașului Târgu Frumos, CF nr. 64029, nr. cad 64029 

9. 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 Act Adițional. 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de acordare în folosinţă gratuită către Fundația 
Ancora Salvării a ” Sălii de dezvoltare motrică” din incinta  Centrului Social Multifuncţional Târgu Frumos în vederea 

furnizării serviciilor sociale  

11. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de   

specialitate al primarului Orașului Târgu Frumos.  

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concesionare prin licitație publică imobilului – teren în 

suprafață de 1060 mp, proprietate publică a orașului Târgu Frumos, CF 61469.  

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al 

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim.I anul 2022.  

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al 

instituțiilor oublice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim.II anul 2022. 

15. Diverse. 

        

          P R I M A R,                                                                  
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