ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEȚUL IAȘI

Nr. 30446/22.02.2018
PROCES - VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
convocată pentru data de 22 februarie 2018
Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos a fost convocat pentru ședința ordinară din
data mai sus menționată, prin Dispoziția Primarului nr. 104 din data de 16.02.2018, cu
respectarea prevederilor legale.
Consiliul Local este compus din 17 (șaptesprezece) consilieri locali în funcție.
La ședință sunt prezenți 17 consilieri locali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alexa Angheluș – Ion
Sburlea Vasile
Bodrug Dragoș – Lucian
Feodot Neculai
Aldea Ioan
Sarafincianu Vasile
Toarbă Daniel
Arvinte Daniel – Costin
Drobotă Tudorel – Mihăiță
Colotin Costel
Jalbă Armin – Constantin
Chelaru Larisa – Mihaela
Condurache Mihai
Vatamanu Ionuț – Nicușor
Tătaru Gheorghe
Moroi Timofti
Enea Sergiu – Constantin

- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent;
- Prezent.

Participă la lucrările ședinței:
Secretarul Orașului Târgu Frumos – doamna Spulber Felicia – Elena
Reprezentanți presă
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 ședința este legal constituită.
Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 39 alin. 1 și 3 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, în baza Dispoziției Primarului nr. 104/16.02.2018.
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Ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi, 22.02.2018, a Consiliului Local este
următoarea:
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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
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10. 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;
11. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Târgu Frumos, județul
Iași – inițiator, consilier local Enea Sergiu – Constantin;
12. 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;
13. Diverse:
i. Prezentare Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali din
Orașul Târgu Frumos în semeestrul II al anului 2017.
14. 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.
Domnul primar Ionel Vatamanu deschide lucrările ședinței, adresându-se consilierilor
locali prezenți la ședință:
BUNĂ ZIUA, domnilor consilieri locali!
Întrucât sunt prezenți toți consilierii locali în funcție, prezenta ședință ordinară a
Consiliului Local al Orașulu Târgu Frumos este statutară și poate lua în discuție și poate hotărâ
asupra tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.
În legătură cu ordinea de zi, vă aduc la cunoștință următoarele:
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Târgu Frumos a
fost analizat de comisia economică de specialitate a Consiliului Local și a fost avizat favorabil,
însă în ședința comisiei de specialitate a fost pusă în discuție amendarea proiectului propus.
Amendamentul a fost pus în discuție de către domnul consilier local Drobotă Tudorel –
Mihăiță, care a arătat că a formulat o propunere pentru amenajarea unui parc pentru copii pe
strada Măicuța din orașul Târgu Frumos, propunere cu privire la care solicită a fi inclusă în
programul de investiții propus pentru anul 2018.
Suplimentar discuțiilor purtate în cadrul comisiei economice de specialitate la care am
participat împreună cu contabilul șef al Serviciului economic, la proiectul privind bugetul local
mai aducem un amendament, respectiv propunerea de a realiza un sistem de supraveghere
video. Realizarea acestui sistem de supraveghere ne-a fost solicitat și de Poliția Locală și de
IPJ și este necesar pentru siguranța și ordinea publică în orașul nostru. Am inclus și această
propunere în programul de investiții al anului 2018.
Ambele amendamente sunt posibile întrucât până la acest moment nu a fost aprobată
finanțarea pentru modernizarea străzii George Coșbuc din Târgu Frumos, astfel că nu are rost
să ținem niște bani blocați pentru acest proiect. Așa fiind, nu se schimbă cuantumul sumelor, ci
doar conturile în care sunt alocate, adică majorăm Capitolul 67.02 cu suma de 50.000 lei
pentru amenajare parc pe strada Măicuța și Capitolul 70.02 cu 300.000 lei pentru realizarea
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sistemului stradal de supraveghere video și diminuăm Capitolul 84.02 cu 350.000 lei aferentă
modernizării străzii George Coșbuc.
2. De asemenea, ulterior transmiterii dispoziției de convocare a ședinței de astăzi și a
materialelor corespunzătoare ordinii de zi, a intervenit necesitatea suplimentării ordinii de
zi cu un proiect de hotărâre care a fost transmis în timp util și în termen legal tuturor
consilierilor locali.
În vederea derulării firești a lucrărilor prezentei ședințe, este necesar ca acest proiect de
hotărâre să fie discutat și supus aprobării Consiliului Local după punctul 2 al ordinii de zi
inițiale.
Cu aceste precizări, supun la vot ordinea de zi a prezentei ședințe, așa cum a fost
suplimentată.
Ordinea de zi suplimentată a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și
1 „abţinere” din partea domnului Saraficianu 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” exprimată de domnul Sarafincianu Vasile.
Președintele de ședință, domnul consilier local Enea Sergiu – Constantin, 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.
Se acordă cuvântul inițiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar Ionel
Vatamanu care precizează următoarele:
Ca urmare a adresei primită de la ANI, suntem nevoiți să luăm act de starea de
incompatibilitate a domnului consilier local Sarafincianu Vasile, constatată de ANI, și de
încetarea de drept a calității sale de consilier local al Orașului Târgu Frumos.
Dar, până la a supune la vot, vreau să îi mulțumesc domnului Sarafincianu Vasile pentru
colaborare și aport în cei doi ani și pentru sprijinul acordat pe plan administrativ și în
proiectele derulate până acum, pe parcursul celor doi ani.
Domnul Sarafincianu Vasile preia cuvântul. Este o discuție despre mine, astfel că vreau
să adresez și eu câteva cuvinte. Mulțumesc domnului primar pentru că a avut încredere în mine
să-mi acorde manadatul, mulțumesc și colegilor pentru vot.
Această incompatibilitate nu-mi este nicio rușine. Plec demn. La nivel național sunt 675
de cazuri de incompatibilități. Incompatibilitatea a intervenit printr-un raport ANI.
Răspund și consilierului local Jalbă Armin că nu eram incompatibil atunci, ci abia acum
sunt incompatibil.
Nu voi mai fi coleg cu dumneavoastră aici, dar sper să rămân în PSD. Îi doresc succes
doamnei supleant, iar viitorului viceprimar îi doresc un mandat fără evenimente. Dacă are
nevoie de sfaturi, sunt dispus să le ofer.
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Nu pot să spun că nu mă interesează funcția de viceprimar ori cea de consilier. Mă
interesează. Dar, acum la final de mandat, consider că m-am achitat de funcție, de sarcinile
trasate. Iar pentru problemele cetățenilor, m-am autoevaluat și pot spune că circa 90% dintre
ele le-am rezolvat fără a trece de domnul primar. Dimpotrivă, m-am consultat cu domnul
primar.
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” exercitată de către domnul Sarafincianu Vasile.
Ca urmare, domnul Sarafincianu Vasile părăsește lucrările ședinței în timp ce domnul
consilier local Jalbă Armin îi transmite domnului Sarafincianu Vasile că a avut dreptate cu
starea de incompatibilitate.
Ședința Consiliului Local continuă cu un număr de 16 consilieri locali în funcție
În continuare, Președintele de ședință precizează că, pentru a păstra o logică în
desfășurarea lucrărilor ședinței, mergem mai departe cu 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.
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.
Ia cuvântul inițiatorul care precizează că este necesar ca locul declarat vacant ca urmare
a stării de incompatibilitate constatată de ANI să fie ocupat de următorul supleant de pe listele
Partidului Social Democrat.
Doamna Secretar al Orașului Târgu Frumos ia cuvântul și precizează că, urmare a
actualizării comisiei de validare, îi roagă pe membrii comisiei să preia dosarul privind lista
consilierilor supleanți, pentru analizare și propunerea validării mandatului de consilier local
care să ocupe locul declarat vacant în cadrul Consiliului Local.
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 membrii comisiei
de validare să se retragă pentru analizarea dosarului prezentat de președintele de ședință.
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
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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 și de art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor
locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu mâna stângă pe Biblie și pe Constituția României.
După rostirea jurământului, doamna Amariei Mărioara semnează jurământul de credință
în două exemplare, din care unul rămâne la dosarul de validare, iar al doilea îi este înmânat de
către Doamna Secretar al Orașului Târgu Frumos.
După finalizarea procedurii solemne de depunere a jurământului, doamna Amariei
Mărioara preia locul de consilier local și se alătură celorlalți consilieri locali pentru
desfășurarea lucrărilor de ședință.
În continuare, 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.
Ia cuvântul inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu care precizează că
programul de investiții se află la mapa de ședință, fiind pus la dispoziția tuturor consilierilor
locali. Proiectul a suferit modificările precizate la începutul ședinței, respectiv sistemul stradal
de supraveghere video și parcul de pe strada Măicuța.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță ia cuvântul și precizează că
amenajarea parcului pentru copii pe strada Măicuța este amendamentul său la proiect, având o
mare bucurie că propunerea sa este prinsă în buget.
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”.
Se prezintă următorul punct, 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.
Se acordă cuvântul inițiatorului proiectului. Domnul primar Ionel Vatamanu precizează
că, la fiecare început de an, colegii de la Poliția Locală vin cu planuri pentru ordinea și
siguranța publică în Orașul Târgu Frumos. În acest context, mai precizează că investiția
privind sistemul stradal de supraveghere video le va fi de folos.
Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări.
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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.
Preia cuvântul inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu care precizează
că este vorba despre terenul dat în administrarea Consiliului Județean în 2012 pentru realizarea
investiției din cadrul Proiectului SMID. Investiția a fost realizată, astfel că acum Orașul Târgu
Frumos trebuie să preia înapoi terenul și investiția realizată; cei de la Consiliul Județean au
adoptat deja o hotărâre pentru predarea suprafeței de 27.000 m.p și a investiției realizate.
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.
Inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu precizează că este un proiect
comun cu cei de la Direcția Agricolă Județeană, că există deja cereri pentru concesionarea
pășunilor, iar prin planul de amenajament pastoral se stabilesc valorile pentru
concesionarea/închirierea pășunilor.
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.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți.
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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.
Domnul primar Ionel Vatamanu, în calitate de inițiator al proiectului, precizează că este
vorba de o documentație foarte stufoasă, de circa 800 de pagini, pusă la dispoziția consilierilor
locali.
Poate se va reuși să se dea pună în funcțiune stațiile de la Ruginoasa și de la Bălțați. Se
urmărește ca delegarea serviciilor în discuție să determine diminuarea taxei de salubrizare cu
20%, indiferent de operatorul selectat.
Pentru 2018, dacă licitația va avea loc fără contestații, propunerea este pentru o taxă de
8,78 lei, iar pentru 2019 pentru o taxă de 9,07 lei. Vom vedea modalitatea de plată. Cei de la
ADIS se gândesc să se facă serviciul prima lună, după care să existe un termen de 2 săptămâni
în care să factureze, apoi să existe un termen în care noi să comparăm cantitățile ridicate cu
cele facturate întrucât tot ce pleacă se cântărește. Banii vor intra la ADIS, ceea ce va atrage
diminuarea taxei locale. După circa 1 an, taxa se va regla.
Este de preferat un operator cu experiență, care să facă un studiu de piață, urmând ca
după un an să putem vedea, cât mai aproape de adevăr, ce este de plată.
O singură unitate administrativ teritorială ridică probleme, și anume comuna Ciurea, care
nu vrea să adere, pentru că aceasta este în apropierea zonei de funcționare a operatorului
Salubris S.A. din Iași, urmărind sau mizând ca serviciul de colectare să îl facă Salubris. Iași-ul
nu e prins pentru că au contract cu Salubris până în 2020 sau 2022.
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, domnul consilier local Enea Sergiu – Constantin 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.
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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, în unanimitate, respectiv cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și
0 „abțineri”, 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. Se retrag din sală pentru întocmirea buletinelor de vot președintele de ședință,
domnul consilier local Enea Sergiu – Constantin, și secretarul orașului, doamna Spulber Felicia
– Elena.
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.
În atare condiții, președintele de ședință precizează că buletinul de vot prin care domnul
consilier Tătaru Gheorghe trebuie să-și exercite votul pentru alegerea viceprimarului va
rămâne pe masă până când ultimul consilier local își va exprima votul. Dacă domnul Tătaru
Gheorghe nu se întoarce în ședință până la acel moment, atunci buletinul lui de vot va fi anulat.
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, președintele de ședință supune la vot anularea buletinului de vot
pregătit pentru dumnealui. Buletinul de vot este anulat cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” și 0 „abțineri”.
Comisia de validare a mandatelor procedează la deschiderea urnei și la numărarea
voturilor exprimate, ocazie cu care se constată următoarele:
- domnul consilier local Alexa – Angheluș Ion a obținut un număr de 12 voturi „DA”;
- domnul consilier local Tătaru Gheorghe a obținut un număr de 2 voturi „DA”;
- un număr de 2 buletine de vot conțin votul „NU” în dreptul ambilor candidați, fiind
voturi „împotrivă”.
Așadar, 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, drept pentru care noul
viceprimar adresează, în ședință, câteva cuvinte: „Mulțumesc pentru voturile exprimate.
Cunosc echipa și ritmul impus. Este un gest de încredere pe care îl faceți pentru persoana mea.
Spe să confirm în continuare astfel ca lucrurile să meargă bine în oraș”.
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.
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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.
Inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu precizează că este propusă o
sumă nici modică, nici grozavă, doar cât să se cumpere ceva pentru serbarea zilei de 8 Martie.
Nu ne-am hotărât ce anume vom achiziționa.
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.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi și/sau alte discuții, Președintele de ședință
declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos de
astăzi, 22.02.2018.
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
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SPULBER FELICIA – ELENA

