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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 24.11.2022, 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  

     27.10.2022. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local, Contului de execuție al 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a calendarului de evenimente ce se vor desfășura pe 
parcursul lunii decembrie 2022 în orașul Târgu Frumos. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Educație outdoor  prin activități integrate 
pentru formarea competențelor de viață”, beneficiar Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Frumos, partener în 

cadrul proiectului.  
5. Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al 

U.A.T. Oraș Târgu Frumos la 31.12.2021. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim IV, anul 2022. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a unor 

      bunuri imobile-terenuri. 
8. Proiectul de hotărâre privind acceptarea unor Declarațiii de renunțare la dreptul de proprietate privată 

asupra unor bunuri imobile – terenuri în suprafață totală de 995 m.p. și aprobarea înscrierii acestui drept  în 

favoarea U.A.T Orașul Târgu Frumos, județul Iași, în domeniul privat. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unui număr de trei imobile-terenuri alăturate, înscrise în 

Cărțile Funciare nr. 64053, nr. 63615 și nr. 64054, Orașul Târgu Frumos, județul Iași. 
10. 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. 2. 

11. Proiect de hotărâre 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. 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

licitație a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și numirea reprezentanților Consiliului local al 
orașului orașului Târgu Frumos în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitație publică a 

contractului de concesiune a unor spații medicale situate la etajul 1 al imobilului ”Unitate de Primiri Urgențe” nr. 

cad 62216-C1, str. Cuza Vodă, nr. 34, orașul Târgu Frumos,  județul Iași. 
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

licitație a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și numirea reprezentanților Consiliului local al 
orașului Târgu Frumos în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitație publică a contractului de 

concesiune al imobilului-teren înscris în CF 61469, Orașul Târgu Frumos, județul Iași. 
14. Diverse 
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