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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

Nr. 36648/25.05.2018 

 

 

PROCES – VERBAL    

   al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 25 mai 2018  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 263 din 18.05.2018, 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     - Prezent 

15. Tătaru Gheorghe                    - Absent 

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. 263/18.05.2018, cu 

următoarea ordine de zi:   

             

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

Frumos din data de 26.04.2018; 
 

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 trim. I 

anul 2018  – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
 

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

„1 Iunie 2018 – Ziua Copilului” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu; 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii cu hramul 

„Pogorârea Duhului Sfânt” (Măicuța) din Parohia Sf. Nicolae Târgu Frumos, Județul Iași – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
 

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

suprafață de 1.500,00 mp, teren situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1B, oraș Târgu 

Frumos, înscris în C.F. nr. 61727, nr. cadastral 61727 – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 
 

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

suprafață de 445 mp, teren situat în strada George Topârceanu nr. 27, oraș Târgu Frumos, 

înscris în C.F. nr. 61942, nr. cadastral 61942 – inițiator, consilier local Neculai Feodot; 
 

7. Proiect de hotărâre privind înființarea unui nou serviciu social în cadrul Centrului Social 

Multifuncțional, care va avea denumirea de Serviciul Social de Îngrijire la Domiciliu – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului Orașului Târgu Frumos prin transformarea unor funcții publice de 

execuție vacante – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din 

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 30 din 29.03.2018 – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 26 – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 
 

11. Prezentarea Deciziei nr. 184/2017 din 13.04.2018 și a Raportului de control nr. 

6368/15.12.2017, ambele emise de Camera de Conturi Iași în urma acțiunii de control 

desfășurate în perioada 02.11.2017 – 15.12.2017 la Termoserv Salub S.A.; 
  

12. Diverse. 

 

Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 263 din 

18.05.2018 a fost suplimentată cu două puncte, respectiv: 
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13. Diverse 1: Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în 

vederea realizării Monografiei Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

14. Diverse 2: Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Târgu Frumos la 

constituirea Asociației de proprietari Policlinica „Dr. Titu Scântee” – inițiator, viceprimar 

Ion Alexa – Angheluș. 

 

Lucrările ședinței sunt deschise de către viceprimarul orașului, în persoana domnului Alexa 

– Angheluș Ion, care face precizări cu privire la suplimentarea ordinii de zi cu punctele menționate 

supra. 

 

     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 voturi „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 26.04.2018. 

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 26.04.2018 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 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 trim. I anul 2018  

– inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul consilier Drobotă Tudorel – Mihăiță preia cuvântul și precizează că s-a discutat în 

ședința comisiei de specialitate cu privire la execuția pe primul trimestru al anului 2018; ea se 

încadrează în parametrii normali în comparație cu anul trecut la ceea ce înseamnă partea de 

venituri realizate în prima parte a anului 113,23% și cheltuieli 59,48%, Puțin mai mici sunt 

veniturile secțiunii de dezvoltare – 22,1%.  

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Nefiind alte discuții, 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 sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „1 Iunie 2018 – 

Ziua Copilului” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Ia cuvântul domnul viceprimar care prezintă consilierilor locali prezenți faptul că sunt două 

noi parcuri amenajate pentru care se propune inaugurarea cu ocazia Zilei Copilului, pe 1 iunie 

2018. 

Pentru aceeași ocazie, se propune organizarea de evenimente distractive dedicate copiilor, 

evenimente specifice pentru ziua lor. 
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Domnul consilieri local Drobotă Tudorel – Mihăiță ia cuvântul și precizează că dorește să 

facă o singură remarcă cu privire la proiectul de hotărâre, și anume: în expunerea de motive a 

proiectului, domnul primar face referire la două hotărâri adoptate în luna aprilie 2018. Or, în 

aprilie 2018 am aprobat indicatorii tehnico – economici. Proiectele sunt demarate la inițiativa 

doamnei consilier local Larisa Chelaru. La fel, am depus o expunere de motive în decembrie 2017 

care a fost prinsă, prin amendament, în planul de buget, Deci, practic, proiectele sunt promovate de 

către Larisa Chelaru și de către consilier Drobotă. Indicatorii tehnico – economici au fost aprobați 

în aprilie. 

Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot. 

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

„abţineri”.  

 

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

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” 

(Măicuța) din Parohia Sf. Nicolae Târgu Frumos, Județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar prezintă proiectul inițiat și se adresează președintelui comisiei economice, 

financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local, domnul consilier Drobotă, pentru a 

prezenta discuțiile din cadrul ședinței comisiei de specialitate. 

Domnul consilier local Drobotă precizează că au discutat în ședința comisiei cu privire la 

acest proiect de hotărâre. Mai precizează că nu este nici un fel de împotrivire din partea lui, dar s-a 

abținut de la vot în cadrul ședinței comisiei. Și anul trecut s-a desfășurat o sesiune de acordare 

fonduri nerambursabile și au existat trei cereri din partea bisericilor. Banii au fost prinși în buget, 

fonduri nerambursabile, și s-a urmat o procedură. M-am uitat și la celelalte primării, Neamț, 

Pașcani, Iași, și cam așa se desfășoară procedura de alocare a fondurilor nerambursabile. În cazul 

acesta este o simplă cerere. Or, în cadrul legii și a procedurilor trebuie întocmit un dosar, trebuie 

căutate niște criterii și evaluate niște criterii de eligibilitate. Este o întreagă documentație. Noi când 

am discutat bugetul pe anul acesta, chiar am pus întrebarea dacă se alocă doar 100.000 lei pentru 

sport. S-a răspuns că anul acesta atât ne propunem 100.000 lei pentru sport. Alocarea, acum, 

directă nu știu dacă poate fi făcută. Am găsit chiar o speță, recent, în care Curtea de Conturi a scos 

această chestiune și a amendat-o. 

Domnul consilier local Vatamanu Ionuț Nicușor preia cuvântul și precizează următoarele: 

Există o Ordonanță de Guvern nr. 82/30.08.2001 care, la art. 3 alin. 3, prevede „de la 

bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru 

întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru 

construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor 

aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea 

şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor 

administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic 

proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având 

destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru 

activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea”. 

Există și H.G. nr. 1470/2002, intrată în vigoare în 2014, care la art. 4 alin. 2 prevede „din 

bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale 

judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate” 

și aici avem litera b) „construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice 

potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult”. 
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Domnul Drobotă solicită să i se permită să răspundă. Precizează că nu pune la îndoială 

oportunitatea; e vorba doar de cadrul legal de atribuire, de documentația care stă la baza atribuirii. 

Domnul primar precizează că până acum doi ani bani la biserici se puteau da în baza 

Ordonanței 82. De doi ani încoace, banii se alocă din fonduri nerambursabile. Acum, pentru 

biserica în discuție, care a făcut cererea menționată în proiectul de hotărâre, s-a ivit problema 

finalizării construcției în sensul că s-au împotmolit la realizarea acoperișului. Evaluarea făcută de 

preot e cam mare. Nu vorbim de o sumă mică. 

Referitor la documentație, noi nu vom da banii fără o documentație, autorizație construire, 

proiect. Părintele va aduce documentația corespunzătoare, iar documentația va fi verificată dacă 

este eligibilă. 

Domnul consilier Feodot, președinte de ședință, precizează că anul trecut a fost concurs de 

dosare/proiecte și banii s-au dat în urma acestui concurs. Mai precizează că Parohia Sfântul 

Nicolae și Biserica Pogorârea Duhului Sfânt nu au beneficiat niciodată de sume de bani de la 

primărie. 

Nemaifiind alte discuții, se trece la propunerea cuantumului sumei ce urmează a fi dată 

Bisericii Pogorârea Duhului Sfânt. 

Domnul consilier Vatamanu Ionuț Nicușor propune suma de 29.000 lei pentru a fi alocată 

acestei biserici, suma fiind egală cu sumele acordate anul trecut din fonduri nerambursabile 

bisericilor care au participat la sesiunea organizată. 

Nu s-au înregistrat alte propuneri. 

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Așa fiind, se supune la vot proiectul de hotărâre și suma propusă pentru a fi alocată. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 2 

„abţineri” exercitate de către domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță și de către 

domnul consilier local Colotin Costel. 

 

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

privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 1.500,00 mp, 

teren situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1B, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61727, nr. 

cadastral 61727 – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

Preia cuvântul inițiatorul proiectului, domnului consilier local Ioan Aldea care prezintă 

proiectul de hotărâre. Este vorba despre o construcție edificată pe terenul în discuție, iar 

proprietarul construcției a formulat cerere pentru cumpărarea terenului aferent construcției 

edificate. 

Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

„abţineri”. 

 

 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 445 mp, 

teren situat în strada George Topârceanu nr. 27, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61942, nr. 

cadastral 61942 – inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

Inițiatorul proiectului, domnul Feodot Neculai precizează că este aceeași situație ca și în 

cazul punctului anterior al ordinii de zi, respectiv construcție existentă edificată pe terenul în 

suprafață de 445 mp și cerere din partea proprietarului construcției de achiziție a terenului aferent. 

Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 
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Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

„abţineri”. 

 

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

hotărâre privind înființarea unui nou serviciu social în cadrul Centrului Social Multifuncțional, 

care va avea denumirea de Serviciul Social de Îngrijire la Domiciliu – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu. 

 Preia cuvântul domnul primar, în calitate de inițiator al proiectului, care precizează că, în 

proiectul mare derulat cu privire la Centrul Multifuncțional, orașul Târgu Frumos și-a asumat să 

facă mai multe servicii destinate cetățenilor săi. Din această perspectivă, dorim acum să înființăm 

încă un serviciu social pentru locuitorii orașului. În acest sens, este necesară hotărâre de consiliu 

local, pentru ca apoi, cu aceasta, serviciul să fie certificat și prestat conform legii. 

 Domnul consilier local Jalbă Armin întreabă ce presupune acest serviciu și cine va asigura 

aducerea lui la îndeplinire, prestarea activităților corespunzătoare. 

 Domnul primar răspunde și preciează că întâi se înființează și se certifică serviciul, pentru 

ca apoi activitățile să fie efectuate de personal de specialitate. Mai preciează că serviciul nu este 

destinat celor cu probleme grave, care au nevoie de îngrijiri paliative, ci bătrânilor și altor 

asemenea categorii care au nevoie și pot fi îngrijiți la domiciliu. 

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 

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 pentru aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului Orașului Târgu Frumos prin transformarea unor funcții publice de execuție vacante – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar preciează că proiectul vizează transformarea a două funcții publice, una din 

inspector I debutant în inspector asistent și una din referent asistent în referent superior. 

Necesitatea transformării a apărut în contextul în care cele două posturi vacante au fost scoase la 

concurs, dar nu s-a prezentat niciun candidat. Așa fiind, le modificăm pentru a fi mai atractive și 

pentru a avea profesioniști. 

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

„abţineri”. 

 

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

hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos nr. 30 din 29.03.2018 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – 

Angheluș. 

Domnul viceprimar preia cuvântul și precizează că la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local 

nr. 30 din martie 2018 s-a strecurat o eroare cu privire la numele beneficiarilor dreptului de 

superficie constituit, astfel că este necesară corectarea acestei erori. 

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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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 Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 26 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – 

Angheluș. 

Domnul viceprimar preia discuția și precizează că actul adițional 26 supus analizei privește 

aderarea Comunei Bozieni, județul Neamț la ARSACIS, respectiv intrarea în această asociație a 

noului membru Comuna Bozieni, județul Neamț. În urma intrării în asociație a noilor membri, se 

fac aceiași pași, se urmează aceeași procedură, fiind necesară o hotărâre de consiliu local din 

partea fiecărui membru existent pentru aprobarea intrării noului membru. 

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

„abţineri”. 

 

Următorul punct al ordinii de zi constă în Prezentarea Deciziei nr. 184/2017 din 13.04.2018 

și a Raportului de control nr. 6368/15.12.2017, ambele emise de Camera de Conturi Iași în urma 

acțiunii de control desfășurate în perioada 02.11.2017 – 15.12.2017 la Termoserv Salub S.A.. 

Domnul primar precizează că documentele au fost comunicate consilierilor locali, iar dacă 

există propuneri, acestea pot fi discutate în ședința următoare. 

 

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

hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în vederea realizării Monografiei 

Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

Domnul primar precizează că în anul 2017 s-a solicitat suma de 30.000 lei pentru realizarea 

Monografiei Orașului, Datorită cuantumului mare al sumei, în 2017 au fost acordați doar 20.000 

lei, urmând ca diferența să fie acordată anul acesta. Acum s-a solicitat și diferența de 10.000 lei, 

pentru ca proiectul privind realizarea Monografiei orașului să respecte planificarea, iar cartea să fie 

lansată pe data de 5 octombrie 2018. 

Domnul consilier local Enea Sergiu precizează că demersurile sunt într-un stadiu avansat, 

lucrarea este monumentală, atât ca volum de pagini, cât și ca informații inserate în cuprinsul său, și 

va fi finalizată până la data stabilită, astfel încât cartea să fie lansată pe 5 octombrie 2018. 

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

„abţineri”. 

 

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

hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Târgu Frumos la constituirea Asociației de 

proprietari Policlinica „Dr. Titu Scântee” – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

Domnul viceprimar preia cuvântul și precizează că spațiile din policlinică sunt o parte în 

proprietatea unor medici, altă parte în proprietatea privată a orașului. Trebuie rezolvate problemele 

semnalate cu privire la spațiile comune: holuri, toalete cu probleme, subsolul permanent inundat, 

acoperișul cu probleme. Inițiativa de asociere vine pentru a îndrepta exact aceste lucruri. Astfel, 

acum aprobăm asocierea ca persoană juridică de drept public, se mandatează primarul să semneze 
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acordul de asociere, iar administratorul asociației se va ocupa de problemele sesizate și va putea 

angaja o femeie de serviciu pentru asigurarea curățeniei în spațiile comune. Mai precizează că 

proprietarii spațiilor din policlinică au fost întrebați și și-au exprimat acordul pentru asociere. 

Domnul consilier Jalbă Armin întreabă care proprietarii spațiilor din policlinică și-au 

exprimat acordul. Se răspunde că toți proprietarii sunt de acord, pentru menținerea curățeniei și 

rezolvarea problemelor existente.  

Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

„abţinere” exercitată de către domnul consilier local Jalbă Armin – Constantin. 

 

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  

 

 

 


