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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 28434/23.01.2018 

 

 

MINUTA   

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

Convocată pentru data de 23 ianuarie 2018  

 

 Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată, prin 

Dispoziţia Primarului nr. 34/10.01.2018, cu respectarea prevederilor legale. 

 Consiliul Local este compus din 17 (șaptesprezece) consilieri locali în funcție. 

 La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri locali. 

 

1. Alexa Angheluş – Ion            - Prezent   

2. Sburlea Vasile                        - Prezent 

3. Bodrug Dragoș - Lucian         - Prezent 

4. Feodot Neculai                       - Prezent 

5. Aldea Ioan                             -  Prezent 

6. Sarafincianu Vasile                - Prezent 

7. Toarbă Daniel                        - Absent 

8. Arvinte Daniel – Costin         - Prezent 

9. Drobotă Tudorel – Mihăiţă    - Prezent 

10. Colotin Costel                        - Prezent 

11. Jalbă Armin – Constantin      - Prezent 

12. Chelaru Larisa – Mihaela       - Prezent 

13. Condurache Mihai                  - Prezent 

14. Vatamanu Ionuț – Nicușor     - Absent 

15. Tătaru Gheorghe                    - Prezent 

16. Moroi Timofti                         - Prezent 

17. Enea Sergiu – Constantin       - Prezent 

 

Participă la lucrările şedinţei: 

Secretarul Orașului Târgu Frumos – Spulber Felicia – Elena 

Reprezentanți presă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 şedinţa este legal constituită. 

 Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 39 alin. 1 și alin. 3 din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 34/19.01.2018, cu 

următoarea ordine de zi.   

            



2 

 

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu 

Frumos din data de 19.12.2017; 

 

2. Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului 

Târgu Frumos din data de 08.01.2018; 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile închiriate, a 

redevenței terenurilor concesionate, a obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă 

dreptul de superficie pe zone și grupe ale orașului Târgu Frumos, cuantumului chiriei 

pentru locuințele A.N.L., locuințele fond locativ vechi, locuințele sociale închiriate, pentru 

anul 2018, în conformitate cu indicele de inflație – iniţiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos, aferente 

anului 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu;  

 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din raza teritorială a Orașului Târgu Frumos pentru anul școlar 2018 – 

2019 – iniţiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției 

părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea 

Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice 

de hrană în anul 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții 

„Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod MySmis 115113 

– inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor și constituirea comisiei de evaluare 

anuală a activității managerului Spitalului de boli cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos și a 

comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de evaluare 

anuală a activității managerului Spitalului de boli cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos  – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței Comisiei Locale de Ordine 

Publică a Orașului Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 din H.C.L. nr. 175/04.12.2015 

privind instituirea taxei de reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe din Orașul Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Salubrizare 

aferent proiectului major „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii, la cerere, a unor suprafețe de teren pentru 

construirea unei locuințe, proprietate personală, tinerilor, conform Legii nr. 15/2003 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

13. Diverse. 

  

    Este supusă la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

     Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

 

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu 

Frumos din data de 19.12.2017; 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi. Membrii Consiliului Local nu au obiecțiuni cu privire 

la conținutul procesului – verbal; așa fiind, se supune la vot. 

Procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos 

din data de 19.12.2017 a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 
 

2. Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului 

Târgu Frumos din data de 08.01.2018; 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi. Membrii Consiliului local nu au obiecțiuni cu privire 

la conținutul procesului – verbal; așa fiind, se supune la vot. 

Procesul – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Târgu 

Frumos din data de 08.01.2018 a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile închiriate, a 

redevenței terenurilor concesionate, a obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă 

dreptul de superficie pe zone și grupe ale orașului Târgu Frumos, cuantumului chiriei pentru 

locuințele A.N.L., locuințele fond locativ vechi, locuințele sociale închiriate, pentru anul 

2018, în conformitate cu indicele de inflație – iniţiator, primar Ionel Vatamanu. 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei economico – financiară și de disciplină din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos este favorabil. Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos, aferente 

anului 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizele emise de Comisia economico – financiară și de disciplină și de Comisia 
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juridică, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, cultură, culte, tineret și 

sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, se 

supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din raza teritorială a Orașului Târgu Frumos pentru anul școlar 2018 – 

2019 – iniţiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție 

socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos 

este favorabil. Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției 

părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din  administrarea 

Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice 

de hrană în anul 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei economico – financiară și de disciplină din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos este favorabil. Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții 

„Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod MySmis 115113 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei economico – financiară și de disciplină din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos este favorabil. Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor și constituirea comisiei de evaluare 

anuală a activității managerului Spitalului de boli cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos și a 

comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de evaluare 

anuală a activității managerului Spitalului de boli cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos  – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție 

socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos 

este favorabil. Prin urmare, se supune la vot. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței Comisiei Locale de Ordine 

Publică a Orașului Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție 

socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos 

este favorabil. Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 din H.C.L. nr. 175/04.12.2015 

privind instituirea taxei de reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe din Orașul Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi. Domnul Consilier Drobotă Tudorel – Mihăiță pune în 

discuție necesitatea completării proiectului de hotărâre cu un articol referitor la categoriile 

de proprietari, persoane fizice, care pot beneficia de scutire de la recuperarea sumelor 

avansate de autoritatea publică locală, respectiv excpțiile reglementate de art. 14 alin. 8 din 

OUG nr. 18/2009. Membrii consiliului local nu au alte amendamente sau completări.  

Avizele emise de Comisia economico – financiară și de disciplină și de Comisia de 

amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și agricultură din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul solicitat cu 15 voturi „pentru”, 

0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Salubrizare 

aferent proiectului major „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, 

turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos este favorabil. 

Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii, la cerere, a unor suprafețe de teren pentru 

construirea unei locuințe, proprietate personală, tinerilor, conform Legii nr. 15/2003 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi. Membrii consiliului local nu au amendamente sau 

completări. Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, 

turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos este favorabil. 

Prin urmare, se supune la vot. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

13. Diverse: În încheiere, primarul orașului menționează faptul că primăria orașului Târgu 

Fumos, împreună cu Consiliul Local, sărbătorește, în data de 24 ianuarie 2018, evenimentul 

„Unirea Principatelor Române” prin depunerea de coroane la Monumentul Eroilor din Parcul 

Ing. Dan Dumitrache, momente folclorice și masa tradițională, fiind invitați toți cetățenii 

orașului. 

 

 În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi aprobată au 

fost epuizate; nefiind alte propuneri sau discuţii a declarat lucrările ședinței închise. 

 

 În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 4 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

 

 

       Avizează pentru legalitate, 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR,               

Consilier local ENEA SERGIU – CONSTANTIN                    SPULBER FELICIA – ELENA  

 


