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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 34461/26.04.2018 

 

 

MINUTA   

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 26 aprilie 2018  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 230 din 20.04.2018, 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. 230/20.04.2018, 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 29.03.2018; 

 

2. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Orașului Târgu Frumos în Sistemul Național 

Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea 

modului în care este suportat comisionul bancar  – inițiator, consilier local Tudorel – 

Mihăiță Drobotă; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și 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. 25 – inițiator, primar Ionel Vatamanu;  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului 

teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 12, jud. Iași, înscris în Cartea 

Funciară nr. 62302 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului 

teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea 

Funciară nr. 62309 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot; 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafață de 1.000,00 mp teren situat în strada Petru Rareș nr. 82F, oraș Târgu Frumos, 

înscris în C.F. nr. 60246, nr. cadastral 60246 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unor elevi din cadrul 

Liceului Teoretic „Ion Neculce” pentru participarea la concursuri școlare și activități 

educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ – inițiator, viceprimar 

Ion Alexa – Angheluș; 

 

2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

aprobarea modului de întocmire și completare a registrului agricol la nivelul Orașului 

Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

  

3. Diverse. 

 

Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 230 din 

20.04.2018 a fost suplimentată cu trei puncte, respectiv: 

 

4. Diverse 1: Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Reamenajare și modernizare Sala Mare Corp A, Primăria Oraș Târgu Frumos” 

– inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

5. Diverse 2: Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Amenajare parc copii strada Măicuța, zona blocurilor 76 – 78” – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu; 
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6. Diverse 3: Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Amenajare parc copii strada Aleea Petru Rareș, zona blocurilor 102 – 103”        

– 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 29.03.2018. 

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 29.03.2018 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 înregistrarea Orașului Târgu Frumos în Sistemul Național 

Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modului în 

care este suportat comisionul bancar  – inițiator, consilier local Tudorel – Mihăiță Drobotă. 

Urmare a discuțiilor purtate în ședință, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau a 

completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizul favorabil emis de 

Comisia economică, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Frumos, 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 aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, precum și 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. 25 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Urmare a discuțiilor purtate în ședință, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau a 

completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizul favorabil emis de 

Comisia juridică, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret 

și sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, 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 aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în 

Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 12, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62302 a 

Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

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

culte, tineret și sport și al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism 

și agricultură 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”. 

 

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

aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu 

Frumos, str. Adâncata nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62309 a Orașului Târgu 

Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

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

culte, tineret și sport și al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism 

și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos 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 întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 

1.000,00 mp teren situat în strada Petru Rareș nr. 82F, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 

60246, nr. cadastral 60246 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului Local este 

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 acordării unui sprijin financiar unor elevi din cadrul Liceului Teoretic 

„Ion Neculce” pentru participarea la concursuri școlare și activități educative extrașcolare 

organizate în cadrul sistemului de învățământ – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

 Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

 Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și al Comisiei juridice, învățământ, 

sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport 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 dă citire următorului punct aflat pe ordinea de zi, respectiv 

Proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

aprobarea modului de întocmire și completare a registrului agricol la nivelul Orașului Târgu 

Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

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

culte, tineret și sport și al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism 

și agricultură 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”. 
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Președintele de ședință prezintă următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reamenajare și 

modernizare Sala Mare Corp A, Primăria Oraș Târgu Frumos” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și al Comisiei de amenajare a 

teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot proiectul de hotărâre.  

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

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință dă citire următorului punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parc 

copii strada Măicuța, zona blocurilor 76 – 78” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și al Comisiei de amenajare a 

teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și agricultură 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 ultimul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parc 

copii strada Aleea Petru Rareș, zona blocurilor 102 – 103” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

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”.  

 

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

suplimentată și 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 FEODOT NECULAI                               SPULBER FELICIA – ELENA  

 

 


