ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 74
privind aprobarea actualizării Statutului Orașului Târgu Frumos, județul Iași
Având în vedere:
- prevederile Ordonanțeii Guvernului nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul –
cadru al unităților administrativ – teritoriale;
Luând în considerare:
- expunerea de motive înregistrată cu nr. 39853/19.07.2018 la secretariatul primăriei
orașului Târgu Frumos;
- proiectul de hotărâre înregistrt cu nr. 39854/19.07.2018;
- raportul compartimenului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 39855/19.07.2018;
- avizul favorabil Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu,
turism și agricultură din cadrul Consiliului local al orașului Târgu Frumos înregistrat
cu nr.40205/24.07.2018;
- avizul favorabil al Comisiei economică, financiară și de disciplină din cadrul
Consiliului local al orașului Târgu Frumos;
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și
protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului local al orașului
Târgu Frumos;
Ținând seama de:
- Punctul 1. al Scrisorii nr. 139/23.11.2017 a Camerei de Conturi Iasi, privind
recomandarile formulate pentru eficientizarea activitatilor specifice de concesionare si
inchiriere a bunurilor apartinand domeniului public si privat al UATO Targu Frumos,
Judetul Iasi, prin care se recomanda : „Identificarea si includerea in statutul unitatii
administrativ-teritoriale a orasului Targu Frumos a tuturor criteriilor ce trebuiesc
evaluate, respectiv luate in consideratie in emiterea deciziilor de concesionare, functie
de natura bunurilor ce urmeaza a face obiectul contractelor de concesionare (inclusiv a
indicatorilor de performanta ce trebuiesc realizati), scopul si destinatarul bunurilor in
cauza, respectiv viitorul concesionar, astfel incat sa se asigure la cel mai inalt nivel
respectarea principiilor ce trebuie sa guverneze aceste activitati (precum:
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta,
proportionalitatea) si respectiv de utilizare ulterioara, conform scopului clar definit, a
bunurilor patrimoniale sub aspectul economicitatii, eficientei si eficacitatii”;
- H.C.L. nr. 95/30.07.2015 privind ultima actualizare a Statutulu Orașului Târgu
Frumos;
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În temeiul art. 115 din Legea nr. 215/2001,
Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Se aprobă Statutul Orașului Târgu Frumos actualizat, astfel cum este
prevăzut în Anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului
oraşului Târgu Frumos, compartimentelor şi birourilor interesate din cadrul Primăriei
oraşului şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi pe pagina de internet
www.primariatgfrumos.ro şi/sau în presă.
Data adoptării: 26.07.2018
Președinte de ședință,
Consilier local
Arvinte Daniel Costin

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 voturi reprezentând „abțineri” și 0 voturi
„împotrivă” dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 17 consilieri
locali.
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Anexa la H.C.L. nr. 74 / 26.07.2018
STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
A ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
Art. 1. LOCALIZARE ŞI ALTE DATE GEOGRAFICE
a) Delimitarea teritoriului
Din punct de vedere geografic, oraşul Tîrgu Frumos este situat în partea de nord-vest
a judeţului Iaşi, la confluenţa dintre Câmpia Moldovei, Podişul Sucevei şi Podişul
Central Moldovenesc, latitudine 47°10′30″S şi longitudine 27°01′30″E.
Oraşul Tîrgu Frumos se află la o distanţă de aprox. 45 km de Iaşi, la 77 km de
Botoşani, la 80 km de Bacău, la 375 km de Bucureşti, la 57 km de punctul vamal
Sculeni cu Republica Moldova şi la 192 km punctul vamal Rădăuţi –Prut cu Ucraina.
Din punct de vedere geografic este mărginit de:
 Culmea Siretului (Dealul Mare-Hârlău-Şaua Ruginoasa-Strunga), Podişul
Sucevei la vest;
 Podişul Central Moldovenesc, Dealul Bour, Podişul Bîrladului la sud;
 Culoarul Siretului;
 Câmpia Moldovei la est.
Din punct de vedere administrativ, Târgu Frumos are o suprafaţă intravilană de
921,62 ha şi o suprafaţă totală a administrativului de 2687 ha, are în componenţa sa 2
localităţi: oraşul proriu-zis şi satul Jora (cartier), fiind înconjurat de următoarele
comune: Cucuteni, Strunga, Brăieşti, Balţaţi, Ion Neculce, Costeşti şi Balş.
b) Cadrul natural
Încadrat din punct de vedere geomorfologic Podişului Sucevei, Podişului Central
Moldovenesc şi Câmpiei Moldovei, relieful zonei aparţine atît sectorului înalt
(altitudinea maximă 320 m) cît şi celui de câmpie (10 m).
Fundamentul platformei moldoveneşti este format din şisturi cristaline cu
incluziuni granitice. Relieful regiunii este săpat în depozite sarmatiene (ce ocupă zona
înaltă şi de vest) şi cuaternale.
Oraşul Tîrgu Frumos se află în zona Vrancei de epicentru fiind afectat de
cutremure de tip „moldavic”.
Subsolul zonei este sărac în resurse cu valoare economică, existînd doar argilă de
bună calitate şi nisip, solul fiind însă propice pentru agricultură (legumicultură).
Vegetaţia, fauna şi solurile sunt specifice formaţiunilor de tranziţie dintre
silvostepă (în est) şi pădurile de foioase (sud şi vest). Pajiştile presărate cu pâlcuri de
arbuşti şi fragmente forestiere sunt răspândite pe versanţii văilor, pe suprafeţe
discontinui subordonate culturilor agricole. În zonă au mai rămas puţine pâlcuri de
pădure datorită extinderii terenurilor agricole şi a comunităţilor.
Reţeaua hidrografică
Râurile şi luciurile de apă care se află în raza oraşului Tîrgu Frumos sunt:
 Râul Bahluieţ
 Pâraiele Rediu
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 pârâul Fandulica.
Densitatea reţelei hidrografice din zonă este cuprinsă între 0,5 – 1,25 km/kmp iar
debitul mediu anual înregistrat la postul hidrometric Tîrgu Frumos (la 24,4 km
departare de izvoarele Buhluieţului) este de 0,324mc/s.
Cele mai abundente cantităţi de apă (30 – 35% din cantitatea anuală) se
înregistrează primăvara în urma ploilor şi a topirii zăpezii. Viiturile sunt determinate
de ploile torenţiale ce au loc în lunile de vară şi sunt cele care produc, de obicei,
inundaţii şi pagube materiale.
În zonă există importante zăcăminte de ape subterane, o densitate peste normal a
potabilităţii şi sunt uşor alcaline (PH 7-7,5). Mineralizarea apelor subterane este
ridicată avînd valori ale rezidului sec cuprins între 1-20g/l, cu valori frecvente între 15g/l.
Condiţii climatice
Climatul este temperat-continental într-o zonă de interferenţă a două sectoare de
provincie climatică. Regimul presiunii atmosferice este de tip continental, maximul
producandu-se în luna ianuarie iar minimul în luna aprilie.
Particularitatea relefului (podiş înalt – câmpie) determină diferenţe de temperatură
de 1-2° Celsius iar circulaţia descendentă a aerului face ca precipitaţiile în zona
oraşului să fie mai reduse decît în zonele învecinate (502,3 mm) iar ceaţa mai
frecventă.
Temperatura medie anuală este de aproximativ 8,5°C iar precipitaţiile medii
multianuale prezintă valori de aproximativ 502,30 mm (staţia Tîrgu Frumos) existând
condiţii favorabile pentru dezvoltarea plantelor de cultură atunci când repartiţia lunară
a temperaturilor şi precipitaţiilor este corespunzătoare.
Temperaturile minime absolute înregistrate în zonă au fost de -25,5°C (în ianuarie
1987 la staţia Strunga) iar cele maximele absolute au fost de +37°C (şi s-au înregistrat
în august 1988 la aceiaşi staţie meteorologică).
c) Infrastructura de transport
Oraşul este situat la răscruci naturale de drumuri impuse de relief şi ele constituie
principalul atu pentru apariţia şi dezvoltarea acestuia atît de timpurie.
Oraşul Tîrgu Frumos este situat la intersecţia drumurilor ce leagă oraşele Iaşi, Roman,
Paşcani şi Hârlău.
Tîrgu Frumos are acces la căi de transport rutiere măsurînd 59 km (E583 - spre
Republica Molova, DN 28A Iaşi - Tîrgu Frumos - Paşcani, DN 28B Iaşi - Tîrgu
Frumos – Hârlău - Botoşani, DN 28 Iaşi - Tg. Frumos - Sabaoani, DC 93, DC 96, DC
118, DC 120) şi feroviare (Linia SNCFR Iaşi - Paşcani) iar la 60 km distanţă se află
aeroportul internaţional Iaşi.
Art. 2. ISTORICUL LOCALITĂŢII
Cercetările arheologice au scos la iveală dovezi care atestă că vatra oraşului a fost
locuită încă din perioada neolitică. Aşezările neolitice apăreau ca cetăţi întărite,
ocupînd zone de contact înalte, la limita dintre Culmea Siretului şi Câmpia Moldovei.
Cultura întemeiată de aceştia se numea „Cucuteni” după localitatea reprezentativă
situată la 7 km NV de Tîrgu Frumos. Urme ale culturii Cucuteni au fost descoperite în
întreaga regiune, inclusiv în intravilanul oraşului Tîrgu Frumos.
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Pentru prima dată Tîrgu Frumos apare menţionat documentar în secolul al XIV-lea
iar din secolul al XV-lea există vestigii arheologice ale comunităţii păstrate pînă în
vremurile noastre.
În vremea domniei lui Alexandru cel Bun, Tîrgu Frumos a devenit reşedinţa
Ţinutului Carligatura şi cuprindea, în anul 1427, peste 100 de sate, fiind totodată una
din reşedintele domnitorului moldovean.
Una dintre primele ştiri atestate documentar despre oraş datează din 5 octombrie
1448 când Petru-Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, a dăruit mănăstirii din PoianaSiretului ceara de la Tg. Frumos. Aceeaşi danie şi aceeaşi mănăstire este amintită şi în
anul 1466 ca fiind întărită de Ştefan cel Mare pentru că în această mănăstire fusese
înmormântată Maria Oltea, mama voievodului. Din vremea lui Ştefan cel Mare şi pînă
în 1831 oraşul a fost capitala ocolului Tîrgu Frumos şi capitala judeţului Carligatura.
Perioadele de dezvoltare ale urbei, în care oraşul a deţinut un important rol
administrativ, comercial şi economic, au alternat cu perioadele de declin datorită
invaziilor tataro-mongole, incendiilor şi frământărilor interne ce-au avut loc mai bine
de trei secole (sec. XVI – XVIII).
Ulterior apariţiei Regulamentului Organic (1831), ţinutul a fost înglobat în judeţele
Roman şi Iaşi deşi a continuat să fie capitala administrativă a plasei Carligatura pînă în
1949.
Odată cu razboaiele mondiale din secolul XX oraşul, abia refăcut în secolul XIX,
intră într-o nouă perioadă de decadere (datorită epidemiei de tifos, bombardamentelor
a peste 60% din clădiri din timpul celui de-al doilea război mondial, secetei şi foamei,
plecării populaţiei evreieşti etc.).
În anul 1950 oraşul a rămas reşedinţa raionului Tîrgu Frumos în cadrul regiunii Iaşi
pînă în 1956 când a fost transformat, din punct de vedere administrativ, în comună. 12
ani mai târziu, Tîrgu Frumos a fost renumit oficial oraş şi aşa a rămas pînă în
vremurile noastre.
Invăţământul în urbea Tîrgu Frumos îşi are începuturile în anul 1841, prin
înfiinţarea şcolii de băieţi cu 29 de elevi care funcţiona iniţial în apropierea Bisericii
„Sf. Paraschiva” iar din 1894 se mută în local propriu (actualul corp „A” al liceului).
Între anii 1899-1901 se construieşte şi o şcoală de fete iar în 1908 ia fiinţă prima
şcoală profesională de fete Şcoala „Elena Doamna”. În 1914 se înfiinţează prima
grădiniţă locală care avea o capacitate pentru 25 de copii. Cinci ani mai târziu este
construit primul gimnaziu din oraş care va funcţiona până în 1938.
In spaţiul urban actual se pun în evidenţă mai multe monumente:
 biserica Sf. Parascheva, ctitorie a domnitorului Petru Rareş, probabil în 1541.
În prejma bisericii se găsea curtea domneasca ale carei ziduri se mai vedeau
la 1740;
 clădirea Liceului ,,Ion Neculce” care adăposteşte Muzeul şcolar de
arheologie;
 casa în care s-a nascut criticul şi istoricul literar Garabet Ibraileanu (18711936);
 Monumentul eroilor din Primul război mondial, ridicat în 1926 în faţa
Liceului ,,Ion Neculce”.
 bustul poetului, academician Dumitru Teodor Neculuţă (1859-1904);
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 cimitirul evresc, cimitirul ortodox-creştin, s.a.
Art. 3. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ A ORAŞULUI
Populaţia
Conform recensământului din anul 2002, populaţia stabilă a oraşului numără
13.573 de locuitori.

ORASUL TÎRGU FRUMOS
- masculin
- feminin

TOTAL POPULAŢIE
număr
13.325
6.690
6.635

%
100
51
49

După 1990, în perioada de tranziţie spre o economie de piaţă, a scăzut nivelul de trai al
populaţiei locale. Fărmiţarea terenurilor agricole, desfiinţarea industriilor din perioada
comunistă au limitat imigraţia populaţiei dinspre zonele rurale spre oraşul Tîrgu
Frumos şi au facilitat emigraţia forţei de muncă (aprox. 200 locuitori/an) în străinătate
şi spre alte zone mai industrializate ale ţării. Un alt factor al scăderii populaţiei
oraşului în ultimii ani îl constituie şi reducerea natalităţii la valori de aprox. 10
naşteri/1000 locuitori, raport care este la fel cu nivelul înregistrat la nivelul întregii
ţări.
În privinţa etniilor care locuiesc în acest spaţiu, acestea sunt:
 români 9645 persoane 72,38%,
 ruşi lipoveni 1070 persoane 8,03%,
 rromi 1082 persoane 8,12%,
 alte etnii, neînsemnate ca număr 4 persoane, 1524 persoane nedecl.
Populaţia oraşului este structurată astfel:
Vârsta populaţiei din oraşul TÎRGU FRUMOS
0-18 ani:
19-60 ani:
peste 60 ani:

Număr

2825
6384
4116

Cultele religioase din oraşul TÎRGU FRUMOS Numar persoane
ortodocşi:
11703
ortodocşi de rit vechi:
1200
ortodocşi pe stil vechi:
320
romano- catolici:
250
Altele (baptişti, reformaţi etc.):
148
Forţa de muncă
Meseriile principale/domenii de activitate practicate în zonă:
Agricultură, Pescuit,
Industria
silvicultură, piscicultură extractivă
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Industria
Energie
prelucrătoare electrică,

vânătoare
Salariaţi

198

1

21

termică,
gaze şi apă
122

144

Fenomenul de şomaj a afectat populaţia din oraşul Tîrgu Frumos în special după anul
1990.
Somajul regional (la nivel de judeţ)
Judeţul Iaşi –rata şomajului: 2,8 % (anul 2008)
9,8% ( anul 2007).
În oraşul Tîrgu Frumos rata şomajului, în anul 2008, potrivit datelor deţinute la
Primărie este de 4,6%.
Rata şomajului este atît de mică în anul 2008 datorită migrării forţei de muncă în
statele dezvoltate ale UE (cu precădere în Spania şi Italia).
În conformitate cu ultimul recensămînt (din anul 2002) structura populaţiei din oraşul
Tîrgu Frumos se prezintă astfel:
Populaţia stabilă

Populaţia activă
Ocupată

Total
Ambele
sexe

Oraşul
Tîrgu
Frumos

13573

Masculin

6920

Ambel
e sexe

5225

Masculin

2806

Amb
ele
sexe

4556

Masculin

2283

Total

Neocupată

Amb
ele
sexe

Şomeri
în Şomeri
în
căutarea unui căutarea
loc de muncă primului loc
de muncă

669

Masculin

523

Amb
ele
sexe

Masculin

Amb
ele
sexe

Masculin

391

316

278

207

Structura populaţiei ocupate, după statutul profesional, pe activităţi ale economiei
naţionale in anul 2012:
Salariaţi – total – număr mediu
1455
Număr mediu salariaţi în agricultură
198
Număr mediu salariaţi în industrie - total
287
Număr mediu salariaţi în industria extractivă
21
Număr mediu salariaţi în industria prelucrătoare
144
Număr mediu salariaţi în energie electrică, termică, gaze 122
şi apă
Număr mediu salariaţi în construcţii
120
Număr mediu salariaţi în comerţ
134
Număr mediu salariaţi în transporturi şi poştă
19
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Număr mediu salariaţi în activităţi financiare, bancare şi 33
de asigurări
Număr mediu de salariaţi în administraţia publică
74
Număr mediu de salariaţi în învăţămînt
266
Număr mediu de salariaţi în sănătate şi asistenţă socială
193
Structura, pe sectoare de activitate, în oraşul Tîrgu Frumos se prezintă astfel:
- în agricultură şi silvicultură (sectoare aflate într-un continuu regres, cu forţă de
muncă îmbătrânită) lucrează 13,61% din populaţia ocupată;
- în industrie şi construcţii (sectoare dinamice, în extindere) lucrează 27,97% din
populaţia oraşului şi din comunele limitrofe;
în sectorul serviciilor (aflat în uşoară dar constantă creştere) îşi desfăşoară activitatea
48,59% din populaţia activă.
Ponderea populaţiei inactive numară un total de 6941 persoane din care:
 elevi/studenţi: 4.120 persoane
 pensionari: 1.321 persoane
 casnice: 1.077 persoane
 întreţinut de altă persoană: 25 persoane
 întreţinut de stat sau de org. private: 25 persoane
 ajutor social: 280 persoane
 altă situaţie: 93 persoane.
Nivelul de trai scăzut al populaţiei se datorează în primul rând salariilor mici practicate
de majoritatea societăţilor (salar de bază minim brut pe țară garantat în plată de 1900
Ron/lună) şi a numărului mare de persoane inactive.
Art. 4. AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE
Autorităţile administraţiei publice locale sunt reprezentate de Consiliul Local al
oraşului Târgu Frumos, ca autoritate deliberativă, constituit în urma alegerilor locale
desfăşurate pe 01 iunie 2016, este format din 17 consilieri, aleşi prin vot universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat, actualmente compus din: 11 consilieri local
membri P.S.D., 3 consilieri local membri A.L.D.E., 2 consilieri local membri ai P.N.L.
și 1 consilier local membru al C.R.L.R. şi Primarul oraşului Târgu Frumos, Președinte
al P.S.D. organizația locală Târgu Frumos, ca autoritate executivă.
Sediul Primăriei şi a Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos este situat în Str.
Cuza Vodă, nr. 67, judeţul Iaşi, cod poştal 705300.
Date de contact: Tel. 0232 710 906 / 0232 710 080; Fax: 0232 710 330;
Web: www.primariatgfrumos.ro
e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro
Ţinînd cont de specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local s-a organizat
pe următoarele comisii de specialitate:
1.
Comisia economico – financiară şi de disciplină - Preşedintele comisiei
Domnul DROBOTĂ TUDOREL - MIHĂIȚĂ.
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2.

Comisia de Urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului,
agricultură şi turism - Preşedintele comisiei Domnul ALEXA –
ANGHELUȘ ION.

3.

Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi sport - Preşedintele comisiei Domnul
TĂTARU GHEORGHE.
Organigrama actuală a Autorităţii Publice Locale din oraşul
Frumos îi mai cuprinde:
Primar – VATAMANU IONEL, PSD
Viceprimar – ALEXA ANGHELUS IOAN, PSD
Secretar – SPULBER FELICIA ELENA

Numele şi prenumele

Târgu

Partidul politic pe
Comisia din care face parte în
care îl reprezintă
cadrul Consiliului Local
Comisia economico – financiară şi
AMARIEI MĂRIOARA
PSD
de disciplină
SBURLEA VASILE
PSD
Comisia economico – financiară şi
de disciplină
DROBOTĂ
TUDOREL
PNL
Comisia economico – financiară şi
MIHĂIȚĂ
de disciplină
TOARBĂ DANIEL
PSD
Comisia economico – financiară şi
de disciplină
VATAMANU
IONUȚ
PSD
Comisia economico – financiară şi
NICUȘOR
de disciplină
ALDEA IOAN
PSD
Comisia de Urbanism, amenajarea
teritoriului,
protecţia
mediului,
agricultură şi turism
ALEXA – ANGHELUȘ ION
PSD
Comisia de Urbanism, amenajarea
teritoriului,
protecţia
mediului,
agricultură şi turism
COLOTIN COSTEL
PNL
Comisia de Urbanism, amenajarea
teritoriului,
protecţia
mediului,
agricultură şi turism
CONDURACHE MIHAI
PSD
Comisia de Urbanism, amenajarea
teritoriului,
protecţia
mediului,
agricultură şi turism
FEODOT NECULAI
CRLR
Comisia de Urbanism, amenajarea
teritoriului,
protecţia
mediului,
agricultură şi turism
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BODRUG DRAGOȘ LUCIAN

PSD

ARVINTE DANIEL COSTIN

PSD

MOROI TIMOFTI

PSD

ENEA
CONSTANTIN

SERGIU

PSD

CHELARU
MIHAELA

LARISA

ALDE

JALBĂ
CONSTANTIN

ARMIN

ALDE

TĂTARU GHEORGHE

ALDE

Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi
sport
Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi
sport
Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi
sport
Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi
sport
Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi
sport
Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi
sport
Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protective
socială, cultural, culte, tineret şi
sport

Art. 5. INFRASTRUCTURA
Zona veche a oraşului s-a format în valea Buhluieţului iar trama stradală a localităţii sa realizat radiar pornind din centrul oraşului, de-a lungul celor trei artere principale de
tranzit orientate spre Iaşi, Roman, Paşcani şi Botoşani. Zona centrală cuprinde
complexe de locuinţe, instituţii administrative, bancare, de învăţământ cu o densitate
foarte ridicată.
În prezent, oraşul dispune de 61 km de străzi şi drumuri, din care 26 km modernizate şi
asfaltate, 31 km drumuri cu împietruiri simple sau cu bolovani, macadam, pavaje din
piatră brută sau de râu.
Oraşul beneficiază de alimentare cu apă, lungimea totală a reţelei simple de distribuţie
a apei potabile fiind de 30,2 km, capacitatea totală a instalaţiilor de producere a apei
potabile fiind de 10.000 mc/zi.
Alimentarea cu gaze s-a realizat prin racord la conducta magistrală în 1982, gazul
metan a fost introdus pe o lungime de 44,3 km prin oraş.
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Deasemeni există iluminat public stradal pe o lungime totală de 61 km, alimentarea cu
energie electrică este asigurată printr-o staţie de 110Kv/210kv, racordată la sistemul
naţional şi o reţea de distribuţie prin linii de medie tensiune.
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare este de 22,2 kmp şi o staţie de
epurare care a fost modernizată în anul 2007.
Populaţia are acces facil şi divers la surse de comunicaţii şi informare (telefon fix şi
mobil, internet, cablu TV).
Art. 6. PRINCIPALELE INSTITUŢII PUBLICE
 Liceul Teoretic “Ion Neculce” – str. Cuza Vodă, nr. 65, tel. 0332 805922,
http://ionneculce.licee..edu.ro/index.php ;
 Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere clasele I-XII “Moldova” – str. Cuza
Vodă, nr. 24, tel/fax 0232/710915, http://liceulmoldova.ro/index.html
licmoldpdv@yahoo.com ;
 Şcoala Generală “Garabet Ibrăileanu” – str. Petru Rareş, nr. 6D, tel/fax
0232/710798, http://ibraileanu.profesor.info , e-mail garabet_tgf1@yahoo.com ;
 Şcoala “Ion Creangă” – str. Bogdan Vodă, nr. 5, sioncreanga@yahoo.com ;
 Liceul Tehnologic “Petru Rareș” – str. Cuza Vodă nr.65A, tel.0232 731012, email:ltpr@yahoo.com;
 Grădiniţa cu program normal – str. 1 Mai Corp a, str. T. Vladimirescu Corp B, tel.
0232/710 488;
 Şcoala Profesională Specială “Trinitas” – str. Petru Rareş, nr. 35, tel. 0332805925;
 Grădiniţa cu program prelungit – str. Petru Rareş, nr. 9, tel 0232/711141;
 Creşa – str. 1 Mai, tel. 0232/767223
 Spitalul orăşenesc Tg. Frumos – str. Cuza Vodă nr. 63, tel. 0232/ 716519;
 Poliţia oraşului Tg. Frumos – str. Cuza Vodă, nr. 79, tel. 0232/710610,
0232/710702;
 Casa de Cultură “Garabet Ibrăileanu” – str. Cuza Vodă, tel. 0232/712006;
Art. 7. Economia oraşului
Principalele activităţi economice sunt:
a) Industria, care a suferit o decădere consitentă faţă de anul 1989, are la bază
confecţionarea şi comercializarea produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte – ex. SC
Aurora SA, SC Eurotex Company SRL şi IMM-uri, industria alimentară –SC Tac-Tac,
întreprindere de panificaţie, de producere a produselor de patiserie şi cofetărie.
Întreprinderile de încălţăminte şi confecţii au atras în ultimii cinci ani forţă de muncă
numeroasă din comunele dimprejurul oraşului şi a determinat creşterea dezvoltării
economice. În prezent, în oraşul Tîrgu Frumos se realizează aproximativ 2,5% din
industria judeţului Iaşi şi 70% din producţia de încălţăminte a judeţului.
b) Comerţul care se bezează pe comercializarea produselor alimentare şi
nealimentare prin cele peste 400 de PFA-uri, AF-uri, SRL-uri.
c) Agricultura
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În zona oraşului condiţiile naturale sunt favorabile dezvoltării tuturor ramurilor
agriculturii datorită solurilor fertile şi a unei clime potrivite.
După 1989 marile întreprinderi agricole cu capital de stat au fost desfiinţate,
terenurile retrocedate în proportie de 100% proprietarilor (prin intermediul Legii 18 si
a Legii 1/2000) dar fărmiţarea terenurilor şi lipsa investiţiilor în îmbunătăţirile funciare
şi a lucrărilor agropedoameliorative ulterioare au determinat reducerea productivităţii
agricole cu peste 50%. Tendinţa actuală este de concentrare a terenurilor agricole prin
arendare în cadrul Asociaţiilor şi societăţilor agricole.
În prezent terenurile de pe raza oraşului Tg. Frumos sunt utilizate astfel:
 70% sunt utilizate în formă asociativă;
 30% sunt utiliazte individual.
 50% din terenurile intravilane, de pe raza oraşului Tg. Frumos, sunt cultivate cu
legume şi zarzavaturi;
 50% din terenuri reprezintă curţi şi grădini.
Din punct de vedere agricol suprafaţa oraşului Tîrgu Frumos se împarte astfel:

Suprafaţa totală
2.687 ha

Suprafaţa arabilă
2013 ha

Suprafaţă
păşuni
399 ha

Suprafaţă
fâneţe
7 ha

Suprafaţă
vii
20 ha

Culturile agricole specifice zonei sunt cele cerealiere, legumicultura, plante
tehnice, plante de nutreţ, fructe şi viţă de vie. Productivitatea agricolă este destul de
ridicată datorită sistemului practicat de culturi în solarii, aplicarea îngrăşămintelor,
soluri potrivite. Producţia este valorificată pe o piaţă largă în oraşele din zona
Moldovei şi, pe termen lung, dezvoltarea agriculturii în zonă ar fi o foarte bună metodă
de creştere a competitivităţii oraşului Tîrgu Frumos.
În ceea ce priveşte zootehnia, aceasta se realizează în cadrul unor asociaţii private,
ferme dar pe arii mult mai restrânse decît în urmă cu un deceniu. Producţia animalieră
este valorificată parţial în cadrul abatoarelor locale şi în gospodăriile individuale.
Dinamica investiţiilor cele mai importante realizate în momentul de faţă în oraşul
Tîrgu Frumos sunt realizate de următoarele firme:

Denumire agent economic
SC TAC TAC SRL

SC DIAMAX SRL
SC EKY SAM SRL

Obiect de activitate
Panificaţie şi comercializarea produselor
alimentare şi de panificaţie, laborator
cofetărie, transport
Comert/construcţii
Construcţii drumuri şi autostrăzi, comerţ,
transport rutier
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Comerţ cu ridicata al materialului lemnos,
materialelor
de
construcţie
şi
echipamentelor sanitare
SC TEOVAL SRL
Instalaţii
SC DASI TOURS SRL
Comerţ
SC VIO STAR PRESS SRL
Comerţ flori, ziare
SC A+M SRL
Comerţ
SC EUROTEX COMPANY SRL
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
SC NOVA MIRO SRL
Comerţ, depozit
SC ALYCOS INVEST SRL
Fabricare mobiler
SC B&B SRL
Restaurant/ coafor
SC AURORA SA
Fabricare încălţăminte
SC DERMA LUX STELA
Atelier confecţii metalice
SC GALACTIC LINES SRL
Comerţ
SC SAM& PAU SRL
Comerţ, alimentaţie publică, transport
materiale
SC ELNIC SRL
Instalaţii electrice
SC GIGAS SRL
Restaurant
SC STURION PREST SRL
Abator, magazin desfacere carne şi produse
din carne
SCMGRADUL I PROD ARTIZ Restaurant/ alimentaţie publică
COM 2005 SRL
SC CIPI TOURS SRL
Turism
SC MELICOM SRL

ART. 8. SERVICII PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL
TÂRGU FRUMOS
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei
 Starea Civilă
 Autoritate Tutelară şi Protecţie Socială
 Centrul EDUCOM
 Centrul AID Senior
 Biblioteca
 Sala de Sport Tineretului
 Piaţa Agroalimentară T. Vladimirescu şi Ştefan cel Mare
 S.C. Termoserv Salub S.A. Tg. Frumos
 S.C. Termoserv Tg. Frumos S.A.
 Casa de Cultură
Art. 9. PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile
mobile şi immobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia,
precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al oraşului Târgu Frumos cuprinde:
13

 Străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, tîrguri şi oboare publice, stadion şi
zonele de agrement;
 Sistemele de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă şi de de
canalizare;
 Cimitirele oraşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes
naţional);
 Locuinţele sociale;
 Terenuri şi cladiri în care îşi desfăşoara activitatea instituţiile publice de interes
local;
 Adapostul de protectie civila.
Patrimoniul public al oraşului Târgu Fumos este prevăzut în anexa 5 a H.G. nr.
1354/2001 publicată în M. Of. Partea I, nr. 326 bis din 16 mai 2002 şi anexa 3 a H.G.
nr. 48/2007 publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 142 din 27 februarie 2007.
Domeniul privat al oraşului Târgu Frumos este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea
oraşului şi care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus
dispoziţiilor de drept comun dacă prin lege nu se prevede altfel.
Bunurile care alcătuiesc domeniul public şi privat al oraşului Tg. Frumos sunt cele
enumerate în Anexa nr. 1 la prezentul Statut.
Concesionarea, închirierea şi administrarea bunurilor din patrimonial oraşului
Târgu Frumos
Bunurile din domeniul public al oraşului sunt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile. Ele nu pot fi înstrainate, ci numai date în administrare, concesionate
sau închiriate, în conditiile legii.
Consiliul local al oraşului Târgu Frumos hotarăşte ca bunurile ce aparţin domeniului
public de interes local să fie date în administrarea instituţiilor publice, să fie
concesionate ori închiriate.
Consiliul local hotarăşte cu privire la cumpararea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din
domeniul privat de interes local, în conditiile legii.
Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul
lor societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca
persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac cerinţele cetăţenilor
din oraş.
Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea, închirierea, darea
în administrare şi vânzarea bunurilor imobile din patrimonial oraşului Târgu Frumos se
realizează conform REGULAMENTULUI CADRU referitor la organizarea şi
desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea, închirierea sau vânzarea
bunurilor imobile aparţinând domeniului privat sau concesionarea şi închirierea
bunurilor imobile aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi
aprobat prin H.C.L. nr.91 din data de 30 iulie 2015.
a) Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul oraşului
Titularul dreptului de administrare poate să posede, să foloseasca bunul şi să dispună
de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de
administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu îşi exercita drepturile şi nu
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îşi execută obligaţiile născute din actul de transmitere. În litigiile privitoare la dreptul
de administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile
referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare
are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit
prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde,
în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei
obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea
dreptului de administrare.
În litigiile la care s-a facut referire anterior, Oraşul Târgu Frumos este reprezentat de
Consiliul Local, care dă mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate desemna
un alt funcţionar sau un avocat care să-l reprezinte în faţa instantei.
Prevederile de mai sus sunt aplicabile şi în litigiile privitoare la dreptul de concesiune,
închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate.
Servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care
aceste servituţi sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate
bunurile afectate. Servituţile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul
public se mentin.
b) Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul oraşului
Închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului se aprobă, prin hotarâre a
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure
exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
Contractul de închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoană fizică sau
juridică, romană sau straină, de către titularul dreptului de proprietate sau de
administrare.
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie
publică, în condiţiile legii si in conformitate cu REGULAMENTUL-CADRU privind
organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea, inchirierea sau
vanzarea bunurilor imobile apartinand domeniului privat/ concesionarea, inchirierea
bunurilor imobile apartinand domeniului public al orasului Targu Frumos, Judetul Iasi,
aprobat prin HCL nr.91/30.07.2015.
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se
fac venit la bugetul local.
Unităţile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezintă oraşul Târgu
Frumos, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de
utilitate publică, ori serviciilor publice.
Art. 10. PARTIDE POLITICE ŞI SINDICATE
La nivelul oraşului sunt reprezentate toate partidele politice, legal constituite în
România. Cele mai reprezentative sunt:
 Partidul Naţional Liberal
 Partidul Social Democrat
 Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
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Sindicatele sunt organizate doar în unităţile economice mai mari, în unităţile de
învăţământ, sănătate şi administraţie publică.

Art. 11.
Potrivit Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional, (anexa II, paragraful 5.6, pct. 148), Oraşul Târgu Frumos este de
rangul III.
Art. 12. TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală conferă posibilitatea de
acordare a înaltului titlu de “Cetăţean de Onoare” al Oraşului Târgu Frumos
persoanelor cu merite deosebite.
Titlul de “Cetăţean de Onoare” al Oraşului Târgu Frumos reprezintă CEA MAI
ÎNALTĂ DISTINCŢIE acordată de Consiliul Local unor cetateni români sau străini.
Titlul de “Cetăţean de Onoare” al Oraşului Târgu Frumos se poate acorda:
a) unor înalte personalităţi politice, ştiinţifice sau culturale care, prin activitatea lor
socioprofesională, au contribuit la realizarea unor noi legaturi ştiinţifice, culturale sau
economice cu efecte favorabile Oraşului Târgu Frumos;
b) celor care, prin activitatea lor cotidiană creează în ţară sau peste hotare o imagine
deosebită Oraşului şi României, având ca rezultate realizarea unor puternice legături
economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul cetăţenilor comunităţii respective;
c) cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile în Oraşul Târgu
Frumos, beneficiari ai acestei activităţi fiind orfanii, batrânii, copii abandonaţi,
handicapaţii, sau instituţiile care adăpostesc şi îngrijesc aceşti defavorizaţi;
d) foştii deţinuti politici sau veterani de război care prin activităţile lor ulterioare au
adus o contribuţie deosebită la realizarea unei imagini pozitive a Oraşului Târgu
Frumos în lume sau au contribuit la realizarea unei legături între Oraş şi alte localităţi;
e) bravilor generali şi ofiţeri ai armatei române care s-au distins prin fapte de arme,
asigurând astfel siguranţa naţională şi securitatea statului sau dezvoltarea economicosocială a ţării prin prestaţia lor ştiinţifică, tehnică, economică sau educativă;
f) unor sportivi nascuţi sau formaţi în Oraşul Târgu Frumos, cu rezultate de excepţie în
competiţiile sportive internaţionale (campioni mondiali sau europeni);
g) celor care au trecut în eternitate, dar care, prin prestigioasa lor activitate au
promovat imaginea Oraşului Târgu Frumos şi a ţării;
h) altor categorii.
Dreptul de a propune acordarea titlului de cetăţean de onoare îl au:
- primarul oraşului;
- consilierii locali (individual sau în grup).
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Art. 13. Cetăţenii oraşului au dreptul de a participa la viaţa politică, economică,
socială şi cultural-sportivă.
Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa oraşului sunt exercitate în mod democratic
prin urmatoarele instrumente:
a) referendum local;
b) adunarea populară;
c) petiţii;
d) iniţiative;
e) audienţe;
f) consultări
Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale ale oraşului pot fi
supuse, în condiţiile Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, aprobării locuitorilor, prin referendum local.
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale
ale oraşului se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea
prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin
referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, după caz, la
propunerea primarului.
Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse
referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii
administrative-teritoriale respective.
Cetăţenii oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe cartiere sau
străzi.
Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa
acestuia ori a unei treimi din numãrul consilierilor în funcţie.
Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului,
datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor
familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le
va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii
modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.
Art. 14. Consiliul local poate hotărî cooperarea sau asociera cu persoane juridice
romane sau străine,O.N.G.-uri, autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau
străinatate, poate adera la asociaţii naţionale sau internaţionale, în vederea promovării
unor interese commune, potrivit legii.
Înfrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu unul sau mai multe
oraşe din alte tari. Chiar dacă nu este singurul mijloc prin care se realizează schimburi
şi cooperari internaţionale, înfraţirile prezintă avantajul consolidării legăturilor de
prietenie în diferite domenii.
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Art. 15. Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru oraş se face prin lege, conform
Ordonanţei Guvernului nr. 63/ 29 august 2002.
Atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi obiective de interes public, se
face de către consiliile locale, prin hotarâre (art. 2, pct. d), cu avizul obligatoriu al
Comisiei de Atribuire, infiinţată prin ordin al Prefectului, constituită din 5 membri
specialişti în domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei.
Consiliile locale asigură ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor
existente pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează.
Art. 16. Consiliul Local stabileşte în baza consultării populaţiei simbolurile specifice
ale oraşului conform tradiţiilor istorice, culturale.
Unitatea administrativ-teritorială a oraşului Târgu Frumos dipune de stemă proprie ce
poate fi utilizată pe toate documentele specifice, potrivit legii şi regulamentelor
propriiale autorităţilor administraţiei publice locale.
Stema Oraşului Târgu Frumos este aprobată prin H.G. nr. 1182 din 5 octombrie
2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 904 din 10 octombrie 2005.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului
Târgu Frumos, judeţul Iaşi.
Descrierea stemei:
Stema oraşului Târgu Frumos, se compune dintr-un scut triunghiular cu
marginile rotunjite.
În câmp roşu se află o acvilă, ieşind, cu zborul coborât, de argint, având pliscul
de aur.
În vârful scutului, în măntăluţă, în câmp negru, se află un lup rampant, ieşind, de
argint, limbat cu roşu.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Acvila este pasărea care se află pe sigiliul localităţii încă din secolul al XVII-lea.
Câmpul roşu face referire la denumirea oraşului, aşa cum apare în vechile
documente slavone (Crasna), care se traduce atât prin frumos, cât şi prin roşu.
Lupul reprezintă stema vechiului ţinut al Cârligăturii, desfiinţat în anul 1834,
care a avut reşedinţa administrativă la Târgu Frumos vreme de 4 secole.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul
de oraş.
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Art. 17. Prezentul Statut a fost adoptat azi, 30.07.2015, prin hotarârea Consiliului
Local al oraşului Târgu Frumos nr.95 din data de 30.07.2015.
Art. 18. Prezentul Satut se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 53/2002 privind
Statutul-Cadru al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Legii nr. 96/2003 pentu
aprobarea acesteia.
Art. 19. Modificararea şi completarea ulterioară a prezentului Statut se face prin
hotarâre a Consiliului Local Târgu Frumos adoptat în condiţiile legii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Arvinte Daniel Costin

SECRETAR,
Spulber Felicia Elena
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