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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 32910/29.03.2018 

 

 

PROCES - VERBAL 

   al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

convocată pentru data de 29 martie 2018  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 194/23.03.2018, 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. Amarie Mărioara                    - 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 

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. 194/23.03.2018, 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 22.02.2018; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al 

Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din 

venituri proprii și/sau subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la 

acestea, pe anul 2017 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos, pentru activități 

nonprofit de interes general, aferent anului 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

  

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării 

unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2017 – iniţiator, 

primar Ionel Vatamanu; 

 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos nr. 7 din 23.01.2018 privind aprobarea asigurării cofinanțării 

obiectivului de investiții cu denumirea „Formarea Resurselor Umane, Mediere, 

Orientare și Servicii Sociale” cod Mysmis 115113  – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu;  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, regulamentului 

privind modul de organizare și exploatare a pajiștilor, a caietului de sarcini și a 

modelului contractului de închiriere pentru închirierea pășunilor proprietate privată a 

orașului Târgu Frumos, județul Iași – iniţiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra 

imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 10, jud. Iași, înscris 

în Cartea Funciară nr. 62305 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan 

Aldea; 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra 

imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 6, jud. Iași, înscris 

în Cartea Funciară nr. 62342 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan 

Aldea; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, în folosință gratuită, a unei autofreze 

de zăpadă marca ZILL D470 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume, din bugetul local al 

Orașului Târgu Frumos, Liceului Special „Moldova” în vederea susținerii 

Concursului Național pentru elevii cu deficiențe de vedere – inițiator, viceprimar Ion 

Alexa – Angheluș; 
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11. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a 

condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, et. 4, scara B, bl. 

50, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, 

consilier local Ioan Aldea; 

 

12. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a 

condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 7, et. 1, scara A, bl. 

E2, situat în strada Petru Rareș, oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier 

local Costel Colotin; 

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos nr. 73 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

al orașului Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Liceului Teoretic „Ion 

Neculce”, precum și a reprezentantului în comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2017 – 2018  – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu; 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Serviciului de Asistență Comunitară în cadrul Centrului Social 

Multifuncțional din Orașul Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009, prin Actul adițional nr. 23 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009, prin Actul adițional nr. 24 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu; 

 

18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, 

mai și iunie 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

  

19. Diverse. 

 

Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 194 din 

23.03.2018 a fost suplimentată cu două noi puncte, respectiv: 

 

1. Diverse 1: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bilanțului la 31.12.2017, a Contului de 

profit și pierdere la data de 31.12.2017, a Notelor explicative, a Raportului 

administratorului la 31.12.2017 și a Raportului privind activitatea economico – financiară 

pe anul 2017 al comisiei de cenzori pentru TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos 

– inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
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2. Diverse 2: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2018 al TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu. 

 

     Este supusă la vot ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta suplimentată. Ordinea de zi 

suplimentată a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

       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 22.02.2018. 

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 22.02.2018 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 
 

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

respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al 

Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii 

și/sau subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2017 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul consilier Drobotă Tudorel – Mihăiță precizează fapul că la ședința comisiei 

economice, financiare și de disciplină a participat doamna Șef Serviciu Economic, care a oferit 

toate explicațiile și informațiile necesare. 

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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 3 al ordinii de zi, respectiv respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al 

Orașului Târgu Frumos, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar al orașului, în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre, precizează 

faptul că anul acesta este prevăzută suma de 100.000 lei, din bugetul local, pentru acordarea de 

finanțări nerambursabile în domeniul sportiv de utilitate publică. Suma va fi utilizată în funcție de 

cererile ce vor fi înregistrate. S-au purtat discuții cu cei care se ocupă de echipa de fotbal a orașului 

și, poate, va fi pus pe picioare acest domeniu. 

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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

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

 

Președintele de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe 

constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2017 – iniţiator, primar Ionel Vatamanu. 
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Inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu, precizează faptul că, în urma 

inventarierii realizate, au fost idnetificate bunurile care nu mai sunt de utilitate, astfel este necesară 

aprobarea scoaterii acestora din funcțiune. Bunurile avute în vedere sunt identificate în anexele 1 – 

10 ale proiectului de hotărâre. 

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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 5 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 7 din 23.01.2018 

privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții cu denumirea „Formarea 

Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod Mysmis 115113  – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu. 

Domnul primar Ionel Vatamanu precizează faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

7/23.01.2018, a fost aprobată cofinanțarea proiectului F.R.U.M.O.S.S. Cei care s-au ocupat de 

obținerea finanțării și care se ocupă în continuare de implementarea proiectului au arătat că este 

necesară completarea H.C.L. nr. 7/23.01.2018 în sensul specificării exprese a sumelor proiectului. 

Domnul primar mai precizeează faptul că datele avute în vedere la adoptarea Hotărârii nr. 

7/23.01.2018 nu s-au modificat cu nimic, contractul aferent proiectului F.R.U.M.O.S.S. fiind 

încheiat deja în baza hotărârii menționate. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

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

se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat 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 studiului de oportunitate, regulamentului privind modul de organizare 

și exploatare a pajiștilor, a caietului de sarcini și a modelului contractului de închiriere pentru 

închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Târgu Frumos, județul Iași – iniţiator, 

viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

 Domnul viceprimar Ion Alexa – Angheluș arată faptul că prin Hotărârea Consiliului Local 

al orașului Târgu Frumos nr. 19/22.02.2018 a fost aprobat Planul de amenajament pastoral al 

Orașului Târgu Frumos. Așa fiind, pebntr a fi demarată procedura de închiriere a pajiștilor 

orașului, este necesară aprobarea studiului de oportunitate pivind aprobarea închirierii pășunilor 

propietate privată a Orașului Târgu Frumos, a regulamentului privind modul de organizare și 

exploatare a pajiștilor, a caietului de sarcini și a modelului contractului de închiriere pentru 

închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Târgu Frumos.   

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

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

se supune la vot. 

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

și 0 „abţineri”.  

 

 Președintele de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în 
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Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 10, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62305 a 

Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

 Domnul consilier local Aldea Ioan prezintă proiectul de hotărâre, arătând că, pe suprafața 

de teren aflată în proprietatea privată a Orașului Târgu Frumos, a fost edificată o construcție încă 

dinainte de anul 2000, iar proprietarul construcției a solicitat constituirea, cu titlu oneros, a 

dreptului de superficie a terenului. În acest sens, a fost realizat un raport de evaluare a terenului, în 

care a fost stabilită valoarea de piață a terenului, valoare ce va fi avută în vedere la stabilirea 

contravalorii dreptului de superficie. 

 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 constituirii dreptului de superficie asupra imobilului 

teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 6, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 

62342 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, inițiatorul proiectului menționează că situația 

avută în vedere este identică celei din poiectul de hotărâre anterior. 

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”. 

 

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

hotărâre privind aprobarea preluării, în folosință gratuită, a unei autofreze de zăpadă marca ZILL 

D470 – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar Ionel Vatamanu precizează faptul că autofreza a fost deja preluată în 

folosință gratuită de la Consiliul Județean Iași, aceasta este în funcțiune și poate lucra la zăpadă 

mai mare de 1 metru grosime. Întrucât anul acesta nu au fost cantități mari de zăpadă, autofreza nu 

a putut fi testată, însă condițiile funcționării sale vor fi verificate cu prima ocazie. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și 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”. 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 10 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea alocării unei sume, din bugetul local al Orașului Târgu Frumos, Liceului Special 

„Moldova” în vederea susținerii Concursului Național pentru elevii cu deficiențe de vedere – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

Inițiatorul proiectului, respectiv domnul viceprimar declară că retrage proiectul de hotărâre 

de pe ordinea de zi. 

Domnul primar precizează și faptul că era vorba despre un concurs organizat la nivel 

național în mod periodic, la circa 5 – 6 ani, și că, de vreme ce Liceul Special „Moldova” este în 

subordinea Consiliului Județean Iași, s-a interesat care a fost cuantumul finanțării primite de la 
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Consiliul Județean pentru organizarea concursului. A primit un răspuns vag potrivit căruia 

Consiliul Județean nu și-ar permite finanțarea unui astfel de concurs.  

 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și 

aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, et. 4, scara B, bl. 50, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, 

oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

Inițiatorul proiectului arată că apartamentul în discuție face parte din domeniul privat al 

orașului și face obiectul unui contract de închiriere, chiriașul fiind cel care a solicitat cumpărarea 

lui cu plata prețului în rate. Chiriașul are drept de preemțiune. 

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 punctul 12 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre 

privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea 

vânzării apartamentului nr. 7, et. 1, scara A, bl. E2, situat în strada Petru Rareș, oraș Târgu Frumos, 

jud. Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin. 

Inițiatorul proiectului arată că apartamentul în discuție face parte din domeniul privat al 

orașului și face obiectul unui contract de închiriere, locatarul fiind cel care a solicitat cumpărarea 

lui cu plata prețului în rate. Chiriașul beneficiază de dreptul de preemțiune la cumpărarea 

apartamentului. 

Nu s-au înregistrat discuții sau amendamente.  

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”.  

 

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

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 73 din 

28.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Târgu Frumos în 

Consiliul de administrație a Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum și a reprezentantului în 

comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2017 – 2018  – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu precizează faptul că modificarea este 

necesară raportat la încetarea mandatului de consilier local al domnului domnul Sarafincianu 

Vasile, dumnealui fiind desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al orașului în Consiliul de 

administrație a liceului, prin H.C.L. nr. 73/28.09.2017. Este propusă doamna consilier local 

Amarie Mărioara pentru a reprezenta Consiliul Local al orașului în Consiliul de administrație a 

Liceului Teoretic „Ion Neculce”. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este 

favorabil. Prin urmare, se supune la vot.  



8 

 

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

„abţineri”. 

 

 Președintele de ședință prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului 

de Asistență Comunitară în cadrul Centrului Social Multifuncțional din Orașul Târgu Frumos – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Domnul primar, în calitate de inițiator al proiectului, precizează faptul că actualizarea este 

necesară motivat de modificarea legislației, respectiv de actualizarea/modificarea denumirilor 

serviciilor sociale. 

 Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și 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”. 

 

 Președintele de ședință prezintă punctul 15 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adițional nr. 23 – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu. 

 Domnului primar Ionel Vatamanu preecizează că nu este adeptul majorărilor de tarife. De 

fiecare dată când au fost propuse majorări de prețuri pentru apa potabilă și canalizare și-a 

manifestat dezacordul, însă majorările propuse acum sunt minime, astfel că prețurile practicate de 

Apavital S.A. sunt în continuare printre cele mai scăzute din țară. 

 În măsura în care proiectul de hotărâre este aprobat, atunci la ședința ARSACIS convocată 

pentru data de 04.04.2018, va fi avut în vedere acordul exprimat de consilierii locali ai orașului 

Târgu Frumos. 

 Domnul primar mai precizează și faptul că ARSACIS și Apavital S.A. încearcă, prin Actul 

adițional 25, să implementeze modalitatea de calcul al apei uzate, respectiv cantitatea de apă uzată 

să fie considerată/calculată ca fiind egală cu cantitatea de apă potabilă furnizată. De circa 2 ani 

încercăm să îi convingem pe cei de la Apavital că formula de calcul propusă nu este edecvată și 

relaă, însă se pare că mai trebuie să mai discutăm și să aducem argumente în acest sens. 

 Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și 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”. 

 

 Președintele de ședință prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adițional nr. 24 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Domnul primar precizează că actul adițional 24 are în vedere delegarea de servicii aferente 

Comunei Prăjeni care a aderat la ARSACIS de curând. 

 Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 
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Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și 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”. 

 

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

de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu, prezintă motivele proiectului de 

hotărâre, respectiv pregătirea profesională a doamnei consilier local Amarie Mărioara – aceea de 

economist, doamna profesând în funcția/calitatea de contabil. Așa fiind, a propus ca domnul 

viceprimar Alexa – Angheluș Ion să fie membru al comisiei de urbanism, iar doamna consilier 

local Amarie Mărioara să fie membru al comisiei economice. 

 Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și 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”. 

 

 Președintele de ședință prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Domnul primar Ionel Vatamanu  precizează că, în ordinea stabilită anterior de comun acord 

de consilierii locali, urmează domnul consilier local Feodot Neculai. 

 Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și 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”. 

 

Președintele de ședință prezintă primul punct suplimentar de pe ordinea de zi, respectiv 

Diverse 1: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bilanțului la 31.12.2017, a Contului de profit și 

pierdere la data de 31.12.2017, a Notelor explicative, a Raportului administratorului la 31.12.2017 

și a Raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2017 al comisiei de cenzori 

pentru TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Orașul este acționarul unic al Termoserv Salub S.A., iar Consiliul Local al Orașului este 

chemat să se pronunțe asupra activității desfășurate în 2017 de către Termoserv Salub SA în 

calitate de autoritate deliberativă a acționarului unic.  

Din actele prezentate rezultă că societatea Termoserv Salub S.A. este în continuare pe 

profit. 

 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 



10 

 

 

Președintele de ședință prezintă al doilea punct suplimentar de pe ordinea de zi, respectiv 

Diverse 2: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2018 al TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Orașul este acționarul unic al Termoserv Salub S.A., iar Consiliul Local al Orașului este 

chemat să se pronunțe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs al Termoserv Salub 

SA în calitate de autoritate deliberativă a acționarului unic. 

Inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu precizează că societatea Termoserv 

Salub S.A. și-a propus să achiziționeze o turbosuflantă pentru  frunze. Chiar dacă societatea ar 

pierde o parte din activitatea, partea în discuție ar fi colectarea deșeurilor. Ar rămâne totuși 

activitățile de măturat, întreținere, igienizare ale orașului, astfel că achiziția turbosuflantei este 

oportună. 

 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

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  

 

 


