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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 30445/22.02.2018 

 

 

MINUTA   

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

Convocată pentru data de 22 februarie 2018  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 104/16.02.2018, cu respectarea prevederilor legale. 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 17 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                        - Prezent 

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     - Prezent 

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. 104/16.02.2018, cu 

următoarea ordine de zi:   
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1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu 

Frumos din data de 23.01.2018; 

 

2. Proiect de hotărâre privind starea de incompatibilitate a domnului consilier local 

Sarafincianu Vasile constatată de către Agenția Națională de Integritate,  încetarea de drept 

a calității domnului Sarafincianu Vasile de consilier local din partea Partidului Social 

Democrat și declararea vacantă a locului ocupat – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al 

Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, al supleantului nominalizat de pe listele Partidului 

Social Democrat – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 

2018 al Orașului Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții Publice 

pentru anul 2018, precum și pentru aprobarea bugetului centralizat al activităților finanțate 

integral și/sau parțial din venituri proprii și/sau subvenții pentru anul 2018 și a Anexei 

cuprinzând Programul de Investiții Publice pentru anul 2018 – iniţiator, primar Ionel 

Vatamanu; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de ordine și siguranță publică al 

Poliției Locale Oraș Târgu Frumos și al Planului de pază al sediului Administrației Publice 

Locale Oraș Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu;  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării terenului aflat în domeniul public al 

Orașului Târgu Frumos, în suprafață de 27.000 mp, și a obiectivului de investiții „Închidere 

depozit neconform de deșeuri Târgu Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul 

Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, de către Orașul 

Târgu Frumos din administrarea Consiliul Județean Iași – iniţiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajament pastoral pentru pășunile 

de pe raza Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Târgu Frumos, județul Iași – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, completării și actualizării inventarului 

domeniului public cu suprafața terenului aferent Grădiniței cu Program Prelungit, situat în 

strada Petru Rareș nr. 13, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Costel Colotin; 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, completării și actualizării inventarului 

domeniului public prin introducerea imobilului C2 – Extindere Grădinița cu Program 

Prelungit P + 1E, situat în strada Petru Rareș nr. 13, orașul Târgu Frumos  – inițiator, 

consilier local Ioan Aldea; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 

activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și a gestiunii 

activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor 

municipale, județul Iași, aferente proiectului SMID în județul Iași – inițiator, Primar Ionel 

Vatamanu; 
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6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Târgu Frumos, județul Iași – 

inițiator, consilier local Enea Sergiu – Constantin; 

  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului 

„Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie 2018” în Orașul Târgu Frumos, județul Iași – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

  

8. Diverse: 

i. Prezentare Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali din Orașul 

Târgu Frumos în semeestrul II al anului 2017. 

 

9.  Suplimentar: Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței Comisiei 

de validare a mandatelor din cadrul Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu. 

 

    Este supusă la vot ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta suplimentată, cu precizarea ca 

punctul suplimentar introdus să fie discutat după punctul 2 al ordinii de zi inițiale, în 

vederea derulării firești și logice a lucrărilor ședinței. Ordinea de zi suplimentată a fost 

adoptată cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abţinere”din partea domnului 

Sarafincianu Vasile. 

      

       Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

 

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

Frumos din data de 23.01.2018. 

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 23.01.2018 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abţinere”. 
 

 Președintele de ședință preia lucrările de ședință și prezintă următorul punct al ordinii de zi, 

respectiv Proiectul de hotărâre privind starea de incompatibilitate a domnului consilier local 

Sarafincianu Vasile constatată de către Agenția Națională de Integritate, încetarea de drept a 

calității domnului Sarafincianu Vasile de consilier local din partea Partidului Social Democrat și 

declararea vacantă a locului ocupat – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări.  

Avizul Comisiei juridice, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, 

culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Prin 

urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 (una) 

„abţinere”.  

Ca urmare, domnul Sarafincianu Vasile părăsește lucrările ședinței, iar ședința continuă cu 

un număr de 16 consilieri locali în funcție. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre nr. 30193/20.02.2018 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei de validare a 

mandatelor din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. 
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Se propune ca în locul domnului Ciobanu Lili să fie ales domnul consilier local Bodrug 

Dragoș – Lucian, respectiv persoana care a ocupat locul de consilier local după vacantarea locului 

ca urmare a demisiei domnului Ciobanu Lili. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, 

culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Prin 

urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 16 consilieri locali prezenți.  

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu 

Frumos, Județul Iași, al supleantului nominalizat de pe listele Partidului Social Democrat – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Comisia de validare actualizată preia dosarul privind lista consilierilor supleanți al PSD, 

pentru efectuarea analizei și pentru întocmirea propunerii validării mandatului de consileir local 

care să ocupe locul declarat vacant în cadrul Consiliului Local. 

Președintele de ședință dispune luarea unei pauze pentru ca membrii Comisiei de validare a 

mandatelor să se retragă pentru analiza dosarului predat și întocmirea propunerii de validare. 

La întoarcerea membrilor Comisiei de validare în sala de ședință, se dă citire procesului 

verbal întocmit de comisie, conținând propunerea de validare a mandatului de consilier local în 

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași, al doamnei Amariei Mărioara, 

următorul supleant din partea Partidului Social Democrat. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, 

culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Prin 

urmare, se supune la vot. Doamna Amariei Mărioara nu participă la vot. 

Mandatul de consilier local al doamnei Amariei Mărioara este validat cu un număr de 

16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”.  
Ca urmare, doamna Amariei Mărioara depune jurământul prevăzut de art. 34 din Legea nr. 

215/2001, semnează jurământul de credință în două exemplare, din care unul rămâne la dosarul de 

validare, iar al doilea este înmânat domniei sale, după care preia locul de consilier local și se 

alătură celorlalți consilieri locali pentru desfășurarea lucrărilor de ședință. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Orașului 

Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții Publice pentru anul 2018, precum și 

pentru aprobarea bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri 

proprii și/sau subvenții pentru anul 2018 și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții Publice 

pentru anul 2018 – iniţiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță solicită ca proiectul de hotărâre să fie 

aprobat cu un amendament referitor la programul de investiții, respectiv la includerea în programul 

de investiții aferent anului 2018 a proiectului propus de domnia sa pentru amenajarea unui parc 

pentru copii pe strada Măicuța din Orașul Târgu Frumos. De asemenea, inițiatorul proiectului 

propune un amendament la proiectul de hotărâre privind includerea în programul de investiții al 

anului 2018 a sistemului de supraveghere video solicitat atât de poliția națională, cât și de cea 

locală. Amendamentele solicitate au determinat modificarea proiectului de hotărâre sub forma 
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diminuării capitolului 84.02 din buget cu suma de 350.000 lei care se transferă și majorează contul 

67.02 cu suma de 50.000 lei și contul 70.02 cu suma de 300.000 lei. 

Membrii consiliului local nnnuuu au alte amendamente sau completări. 

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local sunt favorabile. Prin urmare 

se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele discutate în ședință. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentele amintite, cu un număr de 17 

voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

 

 Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale 

Oraș Târgu Frumos și al Planului de pază al sediului Administrației Publice Locale Oraș Târgu 

Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, 

culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Prin 

urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți.  

 

 Președintele de ședință prezintă următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea preluării terenului aflat în domeniul public al Orașului Târgu Frumos, 

în suprafață de 27.000 mp, și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de deșeuri 

Târgu Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Iași”, de către Orașul Târgu Frumos din administrarea Consiliul 

Județean Iași – iniţiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

 Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți.  

 

Președintele de ședință dă citire următorului punct aflat pe ordinea de zi, respectiv 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajament pastoral pentru pășunile de pe 

raza Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism și 

agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Prin urmare, se 

supune la vot.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării, completării și actualizării inventarului domeniului public 

cu suprafața terenului aferent Grădiniței cu Program Prelungit, situat în strada Petru Rareș nr. 13, 

orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Costel Colotin. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos 

sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot.  
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, constând în Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării, completării și actualizării inventarului domeniului public 

prin introducerea imobilului C2 – Extindere Grădinița cu Program Prelungit P + 1E, situat în strada 

Petru Rareș nr. 13, orașul Târgu Frumos  – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos 

sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și a gestiunii activității de operare a 

stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale, județul Iași, aferente 

proiectului SMID în județul Iași – inițiator, Primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos 

sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Târgu Frumos, județul Iași, al cărui inițiator este. 

Totodată, în calitate de inițiator, face prima propunere, nominalizându-l pe domnul consilier 

local Alexa – Angheluș Ion drept candidat pentru funcția de viceprimar al Orașului Târgu Frumos. 

Domnul consilier local Jalbă Armin – Constantin îl propune pe domnul Tătaru Gheorghe 

drept candidat pentru funcția de viceprimar al orașului. 

De asemenea, președintele de ședință, în calitate de inițiator al proiectului, propune 

consilierilor locali să aleagă modalitatea de exprimare a votului, adică să aleagă între: 

a) bararea printr-o linie orizontală numelui candidatului/candidaţilor pe care consilierul care 

votează nu doreşte să îi aleagă, urmând să rămână nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl 

aleagă votantul; 

b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care votantul 

doreşte să aleagă. 

Consilierii locali optează pentru a doua variantă, respectiv pentru consemnarea cuvântului 

„DA” în dreptul candidatului pe care doresc să îl aleagă. 

Președintele de ședință dispune luarea unei pauze în vederea întocmirii buletinelor de vot cu 

numele candidaților propuși și cu luarea în considerarea a modalității de vot aleasă de consilierii 

locali. 

La întoarcerea în sala de ședință, președintele de ședință înmânează fiecărui consilier local 

câte un buletin de vot pe care figurează numele candidaților. Se constată, cu această ocazie, faptul 

că domnul consilier local Tătaru Gheorghe a prăsit lucrările ședinței, iar domnul consiler local 

Jalbă Armin Constantin precizează că domnul Tătaru a fost nevoit să plece, pentru câteva minute, 

din motive personale.  
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Consilierii locali prezenți în ședință procedează la exercitarea votului, în mod secret, pe rând, 

în cabina special amenjată, după care fiecarea plasează buletinul de vot în urna pusă la dispoziție.  

Întrucât domnul consilier local Tătaru Gheorghe nu s-a întors în ședință până la finalizarea 

procedurii de vot, buletinul de vot pregătit pentru dumnealui este anulat. 

Comisia de validare a mandatelor procedează la numărarea voturilor exprimate, ocazie cu 

care se constată că domnul consilier local Alexa – Angheluș Ion este ales în funcția de viceprimar 

cu un număr de 12 voturi „DA” din totalul de 16 voturi exercitate. 

Nu s-au înregistrat discuții sau amendamente.  

Avizul Comisiei juridice, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, 

culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Prin 

urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Târgu Frumos a fost 

adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri” dintr-un număr de 16 consilieri 

locali prezenți.  

 

 Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua 

Internațională a Femeii – 8 Martie 2018” în Orașul Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Prin urmare, se supune la vot.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 16 consilieri locali prezenți. 

 

 Președintele de ședință anunță faptul că Raportul privind activitatea desfășurată de 

asistenții personali din Orașul Târgu Frumos în semestrul II al anului 2017, aflat pe ordinea de zi la 

Diverse 1, este exclusiv pentru informarea consilierilor locali cu privire la activitatea desfășurată 

de către ATPS în al doilea semestru al anului 2017. 

 

 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  

 


