ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 40403/26.07.2018
PROCES – VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
din data de 26 iulie 2018
Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată, prin
Dispoziţia Primarului nr. 322 din 20.07.2018, 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. 322/20.07.2018, 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 21.06.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului Orașului Târgu Frumos,
județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind conduita în parcurile și
locurile de odihnă, de joacă și/sau de agrement din Orașul Târgu Frumos – inițiator,
consilier local Mihai Condurache;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței Consiliului de administrație
a Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel
Vatamanu;
5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 513,00 mp, situat în
strada Teilor nr. 21, înscris în CF nr. 62487, nr. cadastral 62487, oraș Târgu Frumos,
județul Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin;
6. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 400,00 mp, situat în
strada Tineretului nr. 29, înscris în CF nr. 61824, nr. cadastral 61824, oraș Târgu Frumos,
județul Iași – inițiator, consilier local Mihai Condurache;
7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 768,00 mp, situat în
strada Dumbrava nr. 47, înscris în CF nr. 62486, nr. cadastral 62486, oraș Târgu Frumos,
județul Iași – inițiator, consilier local Ioan Aldea;
8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 156,00 mp, înscris în
CF nr. 61595, și 206,00 mp, înscris în CF nr. 61596, situat în strada Serelor nr. 2A, oraș
Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Neculai Feodot;
9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 445,00 mp, situat în
strada George Topârceanu nr. 27, înscris în CF nr. 61942, nr. cadastral 61942, oraș Târgu
Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Neculai Feodot;
10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1.500,00 mp, situat în
strada Tudor Vladimirescu nr. 1B, înscris în CF nr. 61727, nr. cadastral 61727, oraș Târgu
Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Neculai Feodot;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului
teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 16, jud. Iași, înscris în Cartea
Funciară nr. 62380 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot;
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului
teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 18, jud. Iași, înscris în Cartea
Funciară nr. 62596 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea;
13. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 80,00 mp teren
situat în strada Bogdan Vodă nr. 1C, Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa
– Angheluș;
14. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public a suprafeței de 708,00 mp teren
situat în strada Petru Rareș nr. 130A, Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion
Alexa – Angheluș;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în
suprafață de 582,00 mp teren situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3, oraș Târgu
Frumos, înscris în C.F. nr. 62501, nr. cadastral 62501 – inițiator, consilier local Costel
Colotin;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în
suprafață de 700,00 mp teren situat în strada Crizantemelor nr. 26, oraș Târgu Frumos,
înscris în C.F. nr. 62577, nr. cadastral 62577 – inițiator, consilier local Ioan Aldea;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de expertiză tehnică pentru
construcțiile existente pe terenul în suprafață de 2000 mp, situat în Tarlaua „Dealul
Crâșmei”, parcelele CC-(38,39)/1/1, A-40/1/1, A-24/2/1, V-23/2/1 – inițiator, viceprimar
Ion Alexa – Angheluș;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din
Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 45 din 26.04.2018 – inițiator,
viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
19. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în
AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, județul Neamț, la
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor
Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – inițiator,
primar Ionel Vatamanu;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul
Adițional nr. 28 – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
21. Diverse.
Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 322 din
20.07.2018 a fost suplimentată cu două puncte, respectiv:
22. Diverse 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității, implementării și realizării
proiectului „Reabilitare Casa de Cultură Garabet Ibrăileanu, Reabilitare clădire cu
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destinație viitoare muzeu, Modernizare străzi în orașul Târgu Frumos” prin intermediul
POR 2014 – 2020 Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii –
inițiator, primar Ionel Vatamanu;
23. Diverse 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către administrația publică
locală a Orașului Târgu Frumos a demersurilor necesare pentru obținerea de la bugetul de
stat a unui sprijin financiar motivant pentru tineri talentați cu rezultate excepționale la
concursuri de muzică – 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 17 voturi „pentru”, 0
„împotrivă” și 0 „abţineri”.
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctul 1 al ordinii de zi este reprezentat de aprobarea procesului – verbal al ședinței
ordinare a Consiliului local al orașului Târgu Frumos din data de 21.06.2018.
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 21.06.2018 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 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului Orașului Târgu Frumos,
județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Inițiatorul proiectului de hotărâre preia cuvântul și precizează că nu au fost aduse modificări
semnificative statutului anterior. Unii consilieri locali au plecat și au venit alții în locul lor, fiind
necesara actualizarea din acest punct de vedere. De asemenea, s-au actualizat informațiile
corespunzătoare celorlalte capitole din statutul anterior.
Consilierii locali prezenți la ședință nu au amendamente și/sau completări cu privire la
proiectul supus dezbaterii.
Având în vedere avizele favorabile emise de către Comisia economică, financiară și de
disciplină, 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 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 Proiect de
hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind conduita în parcurile și locurile de odihnă, de
joacă și/sau de agrement din Orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Mihai Condurache.
Inițiatorul proiectului de hotărâre, respectiv domnul consilier local Mihai Condurache preia
cuvântul și precizează faptul că în orașul Târgu Frumos au fost amenajate mai multe locuri de
joacă pentru copii, precum și parcul de pe Esplanadă, atsfel că era necesar un regulament care să
stabilească obligațiile proprietarului, regulile de exploatare a acestor locuri, contravențiile și
sancțiunile corespunzătoare.
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După prezentarea proiectului de către inițiator, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau
a completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizele favorabile emise
de către Comisia economică, financiară și de disciplină, 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 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 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea actualizării componenței Consiliului de administrație a Spitalului de Boli
Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar preia cuvântul și menționează faptul că în componența Consiliului de
administrație a Spitalului, din partea Direcției de Sănătate Publică Iași, era doamna doctor Pintilie,
care s-a pensionat. Așa fiind, a fost desemnat un alt reprezentant al D.S.P. Iași în cadrul consiliului
de administrație, respectiv domnul doctor Liviu Stafie. Totodată, este necesară modificarea
reprezentanților Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos ca membri supleanți în consiliul de
administrație a spitalului.
Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări.
Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială,
culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este
favorabile. Prin urmare, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Enea Sergiu – Constantin.
Președintele de ședință prezintă punctul 5 al ordinii 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 513,00 mp, situat în strada Teilor nr. 21, înscris în CF nr. 62487,
nr. cadastral 62487, oraș Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin.
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul consilier local Colotin Costel precizează
că avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos sunt
favorabile.
În lipsa discuțiilor, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau a completărilor cu privire la
proiectul supus dezbaterii și avizele favorabile emise de comisiile de specialitate, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiect de
hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și
aprobarea vânzării terenului în suprafață de 400,00 mp, situat în strada Tineretului nr. 29, înscris în
CF nr. 61824, nr. cadastral 61824, oraș Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Mihai
Condurache.
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul consilier local Colotin Costel precizează
că este o situație similară cu aceea care a făcut obiectul proiectului anterior.
În lipsa discuțiilor, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau a completărilor cu privire la
proiectul supus dezbaterii și avizele favorabile emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, se supune la vot.
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Jalbă Armin – Constantin.
Președintele de ședință prezintă punctul 7 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 768,00 mp, situat în strada Dumbrava nr. 47, înscris în
CF nr. 62486, nr. cadastral 62486, oraș Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Ioan
Aldea.
Inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul consilier local Ioan Aldea preia cuvântul și
menționează faptul că este aceeași situație ca în cazul punctelor anterioare ale ordinii de zi.
În lipsa discuțiilor, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau a completărilor cu privire la
proiectul supus dezbaterii și avizele favorabile emise de către Comisia economică, financiară și de
disciplină și de către 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 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Jalbă Armin – Constantin.
Președintele de ședință dă citire următorului punct aflat 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 156,00 mp, înscris în CF nr. 61595, și 206,00 mp,
înscris în CF nr. 61596, situat în strada Serelor nr. 2A, oraș Târgu Frumos, județul Iași – inițiator,
consilier local Neculai Feodot.
Domnul consilier local Neculai Feodot, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre,
preia cuvântul și precizează faptul că este aceeași situație ca și la punctele anterioare, respectiv
însușirea raportului de evaluare efectuat de un expert evaluator și stabilirea condițiilor de vânzare a
imobilului evaluat.
În lipsa discuțiilor, a 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă următorul punct 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 445,00 mp, situat în strada George Topârceanu nr. 27,
înscris în CF nr. 61942, nr. cadastral 61942, oraș Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier
local Neculai Feodot.
Inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul consilier local Feodot Neculai precizează că este
aceeași speță. Într-o ședință anterioară am aprobat întocmirea raportului de evaluare, acum ne
însușim raportul întocmit.
În lipsa discuțiilor, a 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
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Se trece la punctul 10 al ordinii de zi unde figurează Proiectul de hotărâre privind însușirea
raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului
în suprafață de 1.500,00 mp, situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1B, înscris în CF nr. 61727,
nr. cadastral 61727, oraș Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Neculai Feodot.
Inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul consilier local Feodot Neculai precizează că este
aceeași speță. În lipsa discuțiilor, a 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință dă citire următorului punct aflat 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. 16, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62380 a
Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot.
Preia cuvântul domnul consilier local Neculai Feodot care precizează că pe terenul în
discuție este edificată o construcție. La acest moment, este necesară intrarea în legalitate cu privire
la terenul pe care este edificată construcția.
După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor, a amendamentelor și/sau a
completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizele favorabile emise 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 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 următorul punct 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. 18, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62596 a
Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea.
Domnul consilier local Ioan Aldea precizează că este aceeași problemă, respectiv construcție
edificată înainte de anul 2000, iar proprietarul construcției dorește intrarea în legalitate cu privire la
teren.
După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor, a amendamentelor și/sau a
completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizele favorabile emise de
către 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 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Jalbă Armin – Constantin.
Punctul 13 al ordinii de zi este reprezentat de Proiectul de hotărâre privind însușirea în
domeniul privat a suprafeței de 80,00 mp teren situat în strada Bogdan Vodă nr. 1C, Orașul Târgu
Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar preia cuvântul și arată că, în urma inventarierii, a rezultat o suprafață de
teren suplimentară, care este propusă pentru însușire în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos,
urmând a fi întocmit un raport de evaluare.
Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. În lipsa discuțiilor și a
amendamentelor/completărilor, se supune la vot.
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Jalbă Armin – Constantin.
Președintele de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul
de hotărâre privind însușirea în domeniul public a suprafeței de 708,00 mp teren situat în strada
Petru Rareș nr. 130A, Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Inițiatorul proiectului arată că situația este similară ca în cazul proiectului anterior, cu
mențiunea că însușirea se face în domeniul public al Orașului Târgu Frumos.
Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. În lipsa discuțiilor și a
amendamentelor/completărilor, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Jalbă Armin – Constantin.
Punctul 15 al ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de
evaluare pentru terenul în suprafață de 582,00 mp teren situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3,
oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62501, nr. cadastral 62501 – inițiator, consilier local Costel
Colotin.
După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor, a 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea
întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 700,00 mp teren situat în strada
Crizantemelor nr. 26, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62577, nr. cadastral 62577 – inițiator,
consilier local Ioan Aldea.
Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. În lipsa discuțiilor și a
amendamentelor/completărilor, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Jalbă Armin – Constantin.
Punctul 17 al ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de
expertiză tehnică pentru construcțiile existente pe terenul în suprafață de 2000 mp, situat în Tarlaua
„Dealul Crâșmei”, parcelele CC-(38,39)/1/1, A-40/1/1, A-24/2/1, V-23/2/1 – inițiator, viceprimar
Ion Alexa – Angheluș.
Avizul emis de către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, tursim
și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos este favorabil. Nu se
înregistrează discuții, astfel că se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” din partea domnului consilier local Jalbă Armin – Constantin.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea
îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos nr. 45 din 26.04.2018 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar Ion Alexa – Angheluș preia cuvântul și precizează faptul că este vorba
despre o eroare strecurată la art. 3 dintr-o hotărâre anterioară, eroare ce se cere a fi îndreptată.
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Avizul emis de către 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. Nu se înregistrează discuții, astfel că se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Punctul 19 al ordinii de zi constă în Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului
special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei
Poienari, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și
aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS –
inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Avizul emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos este favorabil. Nu se înregistrează discuții, astfel că se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 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 modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 28 –
inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar precizează că se acordă mandat special reprezentatului UAT Târgu Frumos
pentru ca în Adunarea Generală a Asociaților ARSACIS să aprobe modificarea și completarea
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009 prin Actul adițional nr. 28.
După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor, a amendamentelor și/sau a
completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizul favorabil al comisiei
juridice, 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Se dă citire următorului punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind
aprobarea oportunității, implementării și realizării proiectului „Reabilitare Casa de Cultură Garabet
Ibrăileanu, Reabilitare clădire cu destinație viitoare muzeu, Modernizare străzi în orașul Târgu
Frumos” prin intermediul POR 2014 – 2020 Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici
și mijlocii – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
Domnul primar Ionel Vatamanu precizează faptul că este necesar ca, până pe 30 august
2018, să se depună cererea de finanțare pentru acest proiect. S-au purtat discuții cu firma de
consultanță ăn sensul depunerii cererii de finanțare până pe 20 august. Ar fi bine să prindem și noi
finanțare. Am auzit că s-a suplimentat valoric Axa 13. Este totuși deranjant faptul că se aplică
principiul primul venit, primul servit. Nu sunt, însă, multe proiecte depuse deoarece Axa 13 este
una nouă. Pașcani și alte câteva orașe au depus deja proiecte. Imediat ce se obține finanțare, vor
începe lucrările pentru cele 2 de străzi care au rămas neasfaltate. În proiectul actual am identificat
restul străzilor din oraș care mai trebuie asfaltate.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță preia cuvântul și întreabă dacă, raportat la
prevederile din Ghidul aferent Axei 13, nu se poate include în acest proiect și iluminatul public de
vreme ce Axa 13 cuprinde și servicii publice.
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Domnul primar răspunde că iluminatul public va fi prins într-un proiect separat care va intra
în discuție după rectificarea bugetară întrucât investiția pentru străzi nu trebuie să depășească
jumătate din investiția pentru Casa de Cultură.
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Orașului Târgu Frumos sunt
favorabile. Neînregistrându-se amendamente și/sau completări cu privire la proiectul de hotărâre
supus aprobării, se trece la exprimarea votului.
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 ultimului punct al ordinii de zi suplimentate, respectiv
Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de către administrația publică locală a Orașului
Târgu Frumos a demersurilor necesare pentru obținerea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar
motivant pentru tineri talentați cu rezultate excepționale la concursuri de muzică – inițiator, primar
Ionel Vatamanu.
Domnul primar preia cuvântul și precizează că, prin proiectul propus, se cere aprobarea din
partea Consiliului Local pentru efectuarea de demersuri pentru obținerea de finanțare de la bugetul
de stat pentru sprijinirea unor tineri artiști ai orașului. Noi nu ne permitem, din bugetul local, dar,
cu acordul domnilor consilieri, vom face demersuri la bugetul de stat, la secretari de stat să-i
sprijinim pe cei patru tineri talentați menționați în anexa proiectului de hotărâre.
Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală,
culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos a avizat favorabil
proiectul de hotărâre. Neînregistrându-se discuții, amendamente și/sau completări cu privire la
proiectul de hotărâre supus aprobării, se trece la exprimarea votului
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți.
În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi
suplimentată și aprobată au fost epuizate.
Domnul primar Ionel Vatamanu preia cuvântul și face următoarele precizări: cu o zi înaintea
prezentei ședințe, s-a semnat cu AFIR contractul de finanțare a lucrărilor de asfaltare a străzii
George Coșbuc, în valoare totală de 798.206,01 lei, din care 517.610,59 lei reprezintă cheltuieli
eligibile, iar 280.595,42 lei reprezintă cheltuieli neeligibile.
Din bugetul local, trebuie să contribuim cu suma de 280.595,42 lei, ca să acoperim
cheltuielile neeligibile ale lucrărilor de asfaltare a străzii George Coșbuc de la Buznei până la
pasarelă.
Nefiind alte propuneri sau discuţii, președintele de ședință 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 ARVINTE DANIEL COSTIN

SPULBER FELICIA – ELENA
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