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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 42014/28.08.2018 

 

 

MINUTA   

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 28 august 2018  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 368 din 22.08.2018, 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. 368/22.08.2018, 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 26.07.2018; 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării obiectivului de investiții cu denumirea 

„Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public local pe străzile Cuza Vodă, 

Petru Rareș și Ștefan cel Mare” – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al 

Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non profit de 

interes local, pentru anul 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale 

Orașului Târgu Frumos, precum și stabilirea salariilor de bază corespunzătoare – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu un nou alineat a art. 3 al Capitolului I 

din Regulamentul – cadru adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos nr. 91 din data de 30.07.2015 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a unor 

rețele edilitare de canalizare ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate exercitat de 

către FERMADOR S.R.L. – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 150,00 mp teren, 

identificat cadastral T – 72, P – 4318/2/2, și a suprafaței de 171,00 mp teren, identificat 

cadastral T – 72, P – 4318/2/1, situate în strada Buznei, Orașul Târgu Frumos – inițiator, 

consilier local Neculai Feodot; 

 

8. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 357 mp teren, aparținând domeniului 

public, situat în str. Petru Rareș nr. 130A, oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu; 

 

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

condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 12, et. 3, scara A, bl. 29, 

situat în strada Petru Rareș, oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator consilier local Mihai 

Condurache; 

 

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

condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 700,00 mp, situat în 

strada Crizantemelor nr. 26, înscris în CF nr. 62577, nr. cadastral 62577, oraș Târgu 

Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin; 

 

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

condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 582,00 mp situat în 

strada Constantin Erbiceanu nr. 3, înscris în C.F. nr. 62501, nr. cadastral 62501, oraș Târgu 

Frumos, județul Iași  – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafață de 491,00 mp teren situat în strada Lunca Bahluieț nr. 27, oraș Târgu Frumos, 

înscris în C.F. nr. 62580, nr. cadastral 1175 – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

 

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

suprafață de 30,00 mp, teren situat în strada Cuza Vodă nr. 50, oraș Târgu Frumos, înscris 

în C.F. nr. 61202, nr. cadastral 788 – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

 

14. Diverse:  

i) Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali din 

orașul Târgu Frumos în sem. I al anului 2018; 

ii) Prezentarea Raportării contabile și a actelor întocmite de TERMOSERV SALUB 

S.A. referitoare la încheierea primului semestru al exercițiului financiar 2018. 

 

Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 368 din 

22.08.2018 a fost suplimentată cu un nou punct, respectiv: 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „REABILITARE CASA DE CULTURĂ 

GARABET IBRĂILEANU, REABILITARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIE VIITOARE 

MUZEU, MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS”, a 

DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO – ECONOMICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - 

ECONOMICI aferenți, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa PRIORITARĂ 13, OBIECTIV SPECIFIC 13.1/ 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI 

MIJLOCII DIN ROMÂNIA, APEL DE PROIECTE POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI 

(COD NR. POR/381/13) – 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 26.07.2018. 

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 26.07.2018 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

 

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

respectiv Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării obiectivului de investiții cu denumirea 

„Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public local pe străzile Cuza Vodă, Petru 

Rareș și Ștefan cel Mare” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

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

completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere 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 
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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 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos 

a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non profit de interes local, pentru anul 2018 

– inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

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 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”.  

 

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

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos, 

precum și stabilirea salariilor de bază corespunzătoare – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

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 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

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

privind aprobarea completării cu un nou alineat a art. 3 al Capitolului I din Regulamentul – cadru 

adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 91 din data de 30.07.2015 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

În urma prezentării proiectului de către inițiator, nefiind înregistrate amendamente și/sau 

solicitări de completare a proiectului supus dezbaterii și având în vedere 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 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

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

hotărâre privind însușirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a unor rețele edilitare de 

canalizare ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate exercitat de către FERMADOR S.R.L. – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 

Prin urmare, se supune la vot. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

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

hotărâre privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 150,00 mp teren, identificat cadastral 

T – 72, P – 4318/2/2, și a suprafaței de 171,00 mp teren, identificat cadastral T – 72, P – 4318/2/1, 

situate în strada Buznei, Orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, având în vedere 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 Proiect 

de hotărâre privind închirierea suprafeței de 357 mp teren, aparținând domeniului public, situat în 

str. Petru Rareș nr. 130A, oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, având în vedere 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 Proiectul de 

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

aprobarea vânzării apartamentului nr. 12, et. 3, scara A, bl. 29, situat în strada Petru Rareș, oraș 

Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator consilier local Mihai Condurache. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Membrii consiliului local nu au 

amendamente sau completări. Avizele 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 sunt 

favorabile. Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”.  

 

La punctul 10 al ordinii de zi este înregistrat Proiectul de hotărâre privind însușirea 

raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului 

în suprafață de 700,00 mp, situat în strada Crizantemelor nr. 26, înscris în CF nr. 62577, nr. 

cadastral 62577, oraș Târgu Frumos, județul Iași – 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”.  
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Președintele de ședință dă citire următorului punct aflat pe ordinea de zi, respectiv Proiectul 

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

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 582,00 mp situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3, 

înscris în C.F. nr. 62501, nr. cadastral 62501, oraș Târgu Frumos, județul Iași  – inițiator, consilier 

local Ioan Aldea; 

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 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”.  

 

Următorul punct al ordinii de zi, punctul 12, este reprezentat de Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 491,00 mp teren 

situat în strada Lunca Bahluieț nr. 27, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62580, nr. cadastral 

1175 – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 

Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”.  

 

La punctul 13 al ordinii de zi figurează Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii 

raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 30,00 mp, teren situat în strada Cuza Vodă nr. 

50, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61202, nr. cadastral 788 – inițiator, consilier local Ioan 

Aldea;  

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 

Prin urmare, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”.  

 

 Președintele de ședință dă citire punctului suplimentar al ordinii de zi, respectiv Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea proiectului „REABILITARE CASA DE CULTURĂ GARABET 

IBRĂILEANU, REABILITARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIE VIITOARE MUZEU, 

MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS”, a DOCUMENTAȚIILOR 

TEHNICO – ECONOMICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI aferenți, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

PRIORITARĂ 13, OBIECTIV SPECIFIC 13.1/ ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII 

POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA, APEL DE PROIECTE 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (COD NR. POR/381/13) – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

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

emis avize favorabile cu privire la proiectul de hotărâre. Prin urmare, se supune la vot. 

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

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți. 

 

 

 



7 

 

Diverse:  

i) Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali din 

orașul Târgu Frumos în sem. I al anului 2018; 

ii) Prezentarea Raportării contabile și a actelor întocmite de TERMOSERV SALUB 

S.A. referitoare la încheierea primului semestru al exercițiului financiar 2018. 

După prezentarea celor două raportări și consemnarea discuțiilor purtate cu privire la 

raportările prezentate, precum și după consemnarea discuției gestionate de domnul consilier local 

Enea Sergiu Constantin referitoare la finalizarea lucrării „Monografia Orașului Târgu Frumos”, 

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 ARVINTE DANIEL COSTIN                       SPULBER FELICIA – ELENA  


