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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

Nr. 38363/21.06.2018 

 

 

PROCES – VERBAL   

   al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 21 iunie 2018  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 291 din 15.06.2018, cu respectarea prevederilor legale. 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 16 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     - Absent motivat 

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. 
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 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. 291/15.06.2018, cu 

următoarea ordine de zi:   

            

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

Frumos din data de 25.05.2018; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere 

școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos în anul 2018 – inițiator, primar Vatamanu 

Ionel; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 1060 mp teren situat în Oraș 

Târgu Frumos, strada Petru Rareș nr. 82C, jud. Iași – inițiator, viceprimar Alexa – 

Angheluș Ion; 

 

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

condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 mp, situat în 

strada Petru Rareș nr. 82F, înscris în C.F. nr. 60246, nr. cadastral 60246, oraș Târgu 

Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Feodot Neculai; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru suprafețele 

de 156,00 mp teren înscris în C.F. nr. 61595 și 206,00 mp teren înscris în C.F. nr. 61596, 

situate în strada Serelor nr. 2A, oraș Târgu Frumos – inițiator, consilier local Aldea Ioan; 

 

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

suprafață de 513,00 mp, situat în strada Teilor nr. 21, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 

62487, nr. cadastral - 62487 – inițiator, viceprimar Alexa – Angheluș Ion; 

 

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

suprafață de 768,00 mp, situat în strada Dumbrava nr. 47, oraș Târgu Frumos, înscris în 

C.F. nr. 62486, nr. cadastral - 62486 – inițiator, consilier local Colotin Costel; 

 

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

suprafață de 400,00 mp, situat în strada Tineretului nr. 29, oraș Târgu Frumos, înscris în 

C.F. nr. 61824, nr. cadastral - 61824 – inițiator, consilier local Aldea Ioan; 

 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și 

septembrie 2018 – inițiator, primar Vatamanu Ionel; 

  

10. Diverse. 

 

Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 291 din 

15.06.2018 a fost suplimentată cu două puncte, respectiv: 

 

11. Diverse 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitate, modernizare și extindere 

Grădinița cu program normal, Târgu Frumos, Județul Iași” Amplasament 1: Grădinița cu 
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program normal strada 1 Mai nr. 2, Oraș Târgu Frumos, Amplasament 2: Grădinița cu 

program normal strada Tudor Vladimirescu nr. 2, Oraș Târgu Frumos, în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la 

nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului 

antepreșcolar și preșcolar – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

12. Diverse 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitate, modernizare și extindere 

Grădiniță cu program prelungit nr. 1, Târgu Frumos, Județul Iași”, în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației 

timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar 

– inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 

  Ședința este statutară. Este supusă la vot ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta 

suplimentată. Ordinea de zi suplimentată a fost adoptată cu 16 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 25.05.2018. 

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 25.05.2018 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 
 

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

respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei 

tabere școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos în anul 2018 – inițiator, primar Vatamanu 

Ionel. 

Domnul primar preia discuțiile și precizează faptul că, în orașul Târgu Frumos, este deja o 

tradiție de a trimite an de an copii în tabără la mare. Există la dosarul de ședință o ofertă primită 

din partea hotelului unde vor fi cazați copiii, de circa 78 lei/persoană/zi. În funcție de numărul 

solicitărilor din partea școlilor/copiilor, vom contracta cu administrația hotelului un sejur de 5 

nopți, iar dacă numărul copiilor va fi mai mic, atunci vom discuta pentru un sejur de 6 nopți. 

Pentru 10 copii va fi asigurat câte un supraveghetor/însoțitor. În afara cazării și a meselor zilnice, 

copiilor și însoțitorilor urmează să li se asigure și câte 100 lei pentru bani de buzunar. Selecția 

elevilor care vor fi trimiși în tabără se va face conform criteriilor menționate în proiectul de 

hotărâre.  

Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță ia cuvântul și precizează că propunerile 

ar putea să vină și din partea Clubului Copiilor. În măsura în care este posibil, ar trebui să se țină 

seama și de aceste propuneri, cu atât mai mult cu cât este vorba de 2 – 3 copii, elevi la școlile din 
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Târgu Frumos, cu rezultate excepționale, elevi care se regăsesc, cel mai probabil, și pe listele 

înaintate de școli. 

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 avizele favorabile emise de 

Comisia economică, financiară și de disciplină și de Comisia juridică, de 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 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

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

hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 1060 mp teren situat în Oraș Târgu Frumos, 

strada Petru Rareș nr. 82C, jud. Iași – inițiator, viceprimar Alexa – Angheluș Ion. 

Domnul viceprimar Alexa – Angheluș Ion precizează că este vorba despre un teren aflat în 

inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos, care în prezent nu are nicio utilitate. Or, 

bunurile, indiferent de regimul lor juridic, trebuie folosite/valorificate cu respectarea legislației 

aplicabile. Așa fiind, este necesar ca terenul în discuție să fie valorificat în conformitate cu natura 

dreptului de proprietate și cu legile în vigoare. 

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 avizele favorabile emise de 

comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, respectiv de către 

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

tineret și sport și de către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, tursim și 

agricultură, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

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

vânzării terenului în suprafață de 1000 mp, situat în strada Petru Rareș nr. 82F, înscris în C.F. nr. 

60246, nr. cadastral 60246, oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Feodot Neculai. 

Domnul consilier local Feodot Neculai, inițiatorul proiectului de hotărâre, precizează că într-

una din ședințele anterioare s-a aprobat întocmirea raportului de evaluare. Urmare a depunerii 

raportului, având în vedere cererea proprietarului construcției de cumpărare a terenului evaluat, se 

propune însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului. 

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 avizele favorabile emise de 

comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, se supune la vot. 

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

„abţineri”.  

 

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

privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru suprafețele de 156,00 mp teren înscris în 

C.F. nr. 61595 și 206,00 mp teren înscris în C.F. nr. 61596, situate în strada Serelor nr. 2A, oraș 

Târgu Frumos – inițiator, consilier local Aldea Ioan. 
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Domnul consilier local Aldea Ioan precizează că este vorba despre două suprafețe de teren, 

concesionate în vederea construirii unei locuințe, iar proprietarul locuinței dorește să cumpere cele 

două suprafețe de teren. Construcția există, a fost realizată. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și avizul 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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”. 

 

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

hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 513,00 

mp, situat în strada Teilor nr. 21, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62487, nr. cadastral - 

62487 – inițiator, viceprimar Alexa – Angheluș Ion. 

 Domnul viceprimar Alexa – Angheluș Ion precizează că situația este similară cu cele care 

au făcut obiectul unor hotărâri adoptate în ședințele anterioare ale consiliului local, respectiv o 

suprafeță de teren concesionată în vederea construirii unei locuințe, pentru care este necesară 

evaluarea întrucât proprietarul construcțiilor dorește cumpărarea terenului pe care și-a edificat 

locuința 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și avizul 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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”. 

 

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

hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 768,00 

mp, situat în strada Dumbrava nr. 47, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62486, nr. cadastral - 

62486 – inițiator, consilier local Colotin Costel. 

 Domnul consilier local Colotin Costel precizează că este aceeași speță ca și la punctele 

anterioare. Concesionarul vrea să cumpere terenul concesionat. E bine dacă din ce în ce mai mulți 

cetățeni cumpără teren.  

 Întrucât membrii consiliului local nu au amendamente sau completări, iar 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, se supune la vot. 

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

„abţineri”. 

 

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

de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 

400,00 mp, situat în strada Tineretului nr. 29, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61824, nr. 

cadastral - 61824 – inițiator, consilier local Aldea Ioan. 

Domnul consilier local Aldea Ioan precizează că este aceeași situație. Este necesară 

evaluarea întrucât proprietarul construcției vrea să cumpere terenul pe care a edificat construcția. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 
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Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și avizul 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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”. 

 

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

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2018 – 

inițiator, primar Vatamanu Ionel. 

Domnul primar Vatamanu Ionel, în calitate de inițiator al proiectului supus dezbaterii, 

precizează că este deja o cutumă între consilierii locali cu privire la succesiunea în calitate de 

președinte de ședință. 

Avizul emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție 

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

favorabil. În urma discuțiilor purtate în ședință, în lipsa amendamentelor și/sau a unor completări 

cu privire la proiectul de hotărâre, se supune la vot. 

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

„abţineri”. 

 

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

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 

ai proiectului „Reabilitate, modernizare și extindere Grădinița cu program normal, Târgu Frumos, 

Județul Iași” Amplasament 1: Grădinița cu program normal strada 1 Mai nr. 2, Oraș Târgu 

Frumos, Amplasament 2: Grădinița cu program normal strada Tudor Vladimirescu nr. 2, Oraș 

Târgu Frumos, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare 

la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar 

– inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar Ionel Vatamanu preciează că este în discuție o investiție în valoare totală de 

3.410.319,67 lei, din care 3.342.113,27 lei reprezintă valoare nerambursabilă, iar 68.206,40 lei 

represzintă contribuția proprie a Orașului Târgu Frumos. Investiția se referă la ambele locații 

precizate în documentație. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos au 

emis avize favorabile cu privire la proiectul de hotărâre. 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 dă citire ultimului punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 

ai proiectului „Reabilitate, modernizare și extindere Grădiniță cu program prelungit nr. 1, Târgu 

Frumos, Județul Iași”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 

– Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului antepreșcolar 

și preșcolar – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 
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Domnul primar preia cuvântul și precizează că investiția este în valoare totală de 

4.645.752,96 lei, din care 4.552.837,90 lei reprezintă valoare nerambursabilă, iar 92.915,06 lei 

reprezintă contribuția proprie. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță întreabă dacă în ceea ce privește 

modernizarea Liceului Tehnologic s-a mai făcut ceva. Domnul primar răspunde că nu întrucât cei 

cu care s-a discutat atunci nu acceptă modalitatea de plată, ei doresc plata integrală a serviciilor 

înainte de aprobarea finanțării și fără ca plata să fie condiționată de aprobarea finanțării. 

Domnul consilier Brobotă întreabă dacă, în aceste condiții, nu se poate discuta cu aceeași 

firmă care a făcut documentațiile pentru investițiile la gradinițe. Ar putea fi oportun să îi 

contactăm tot pe aceștia. Domnul primar răspunde că vor fi abordați cei din urmă, însă nu știa dacă 

se mai desfășoară campania pentru acordarea de finanțare pentru învățământul profesional. De 

asemenea, domnul primar precizează că nu există nicio relație cu nimeni. Nu există firme de casă 

și nu tindem spre o firmă de casă. Cei care au făcut documentațiile pentru grădinițe au acceptat 

plata 50% la întocmirea documentațiilor și restul de 50% la primirea finanțării. Îi vom contacta 

pentru investiția privind Liceul Tehnologic. Ieri am mai discutat cu o altă firmă de construcții 

pentru Casa de Cultură și parcul de lângă Casa de Cultură, precum și pentru 7 – 8 km de străzi. 

În încheiere, domnul consilier local Drobotă precizează că pentru finanțarea învățământului 

profesional sunt alocate sume consistente, cu cofinanțare proprie mică, și ar fi păcat să pierdem 

această sursă de finanțare. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos au 

emis avize favorabile cu privire la proiectul de hotărâre. 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. 

 

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

suplimentată și aprobată au fost epuizate și întreabă dacă mai sunt alte discuții. 

Domnul consilier local Arvinte Daniel – Costin ia cuvântul și, în contextul în care se 

vorbește de investiții în învățământ, dorește să anunțe că săptămâna trecută s-au finalizat lucrările 

la acoperișul Școlii Ion Creangă. Dorește să mulțumească pentru tot. Cu sprijinul Consiliului local, 

într-o lună s-a terminat tot. Este un lucru bun și de importanță deosebită că se fac investiții în 

învățământ, iar, în cazul Școlii Ion Creangă, acoperișul era prioritar. 

 

Nefiind alte propuneri sau discuţii, președintele de ședință, domnul consilier local Feodot 

Neculai, 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  

 

 


