ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 42015/28.08.2018
PROCESUL – VERBAL
al 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
2. Sburlea Vasile
3. Bodrug Dragoș – Lucian
4. Feodot Neculai
5. Aldea Ioan
6. Amarie Mărioara
7. Toarbă Daniel
8. Arvinte Daniel – Costin
9. Drobotă Tudorel – Mihăiţă
10.Colotin Costel
11.Jalbă Armin – Constantin
12.Chelaru Larisa – Mihaela
13.Condurache Mihai
14.Vatamanu Ionuț – Nicușor
15.Tătaru Gheorghe
16.Moroi Timofti
17.Enea Sergiu – Constantin

- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent

Participă la lucrările şedinţei:
Secretarul Orașului Târgu Frumos
Reprezentanți presă
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001 şedinţa este legal constituită.
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Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 39 alin. 1 și alin. 3 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, în baza Dispoziţiei Primarului nr.
368/22.08.2018, cu următoarea ordine de zi:
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;
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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;
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”.
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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.
Inițiatorul proiectului, domnul primar Ionel Vatamanu preia cuvântul și precizează că
toate comunele și orașele au schimbat deja sistemul de iluminat public. Până acum, în
Orașul Târgu Frumos au fost realizate alte investiții. Acum a venit și rândul iluminatului
public și, pentru început, am selectat trei străzi principale ale orașului pentru eficientizarea
iluminatului public prin schimbarea lămpilor existente cu lămpi economice, pentru care să
se înregistreze consumuri, respectiv costuri mai mici, dar care, în același timp, să aibă o
durată mai lungă de viață.
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 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.
Domnul primar Ionel Vatamanu preia cuvântul și precizează că la începutul anului au
fost alocați 100.000 lei pentru finanțarea unor proiecte pentru susținerea activităților nonprofit. În urma procedurii desfășurate, au fost selectate două proiecte, unul depus de
Asociația Club Sportiv Viitorul, pentru fotbalul din Târgu Frumos, suma aprobată fiind de
48.233 lei, și unul depus de Clubul Sportiv Argus, pentru scrabble, suma aprobată fiind de
20.000 lei.
În urma selecției, rămâne suma de aproximativ 31.600 lei, pentru care se va hotărî
ulterior dacă se va mai organiza o sesiune de selecție proiecte.
4

Nu s-au înregistrat discuții, amendamente sau completări cu privire la proiectul de
hotărâre supus discuției.
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.
Așa fiind, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” exercitată de către domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță.
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.
Domnul primar Ionel Vatamanu, în calitate de inițiator al proiectului, în cursul
prezentării proiectului de hotărâre, aduce la cunoștință faptul că inițiativa sa vizează
includerea sporului de condiții vătămătoare în salariul de bază pentru a evita, pe viitor,
efectuarea de măsurători an de an a câmpului electromagnetic și costurile unor astfel de
măsurători.
Totodată, initiativa are în vedere și reorganizarea compartimentelor din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, în vederea implementării noilor reglementări legale
și a desfășurării mai eficiente a activității primăriei.
Astfel, Biroul Impozite, Taxe Locale și Transport Local trece în subordinea Șefului
Serviciului Economic, iar Serviciul urbanism, cadastru, agricol, amenajarea teritoriului și
protecția mediului se împarte în Serviciul Tehnic – Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în
subordinea Arhitectului Șef, și Biroul Cadastru, Agricol și Protecția Mediului, în subordinea
unui șef birou.
De asemenea, se vizează înființarea unui compartiment nou, respectiv
Compartimentul Control Comercial.
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.
Inițiatorul proiectului de hotărâre preia cuvântul și precizează că în ceea ce privește
concesionarea terenurilor există prevedere potrivit căreia, în cazul înstrăinării construcției
edificate pe terenul concesionat, noul proprietar al construcției preia și concesiunea.
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În ceea ce privește închirierea terenurilor, nu există o prevedere similară, însă ea este
necesară, astfel că propun completarea regulamentului cadru adoptat prin H.C.L. nr.
91/30.07.2015 cu un nou subpunct care să prevadă posibilitatea ca, și în cazul închirierilor,
înstrăinătorul construcției să cedeze și închirierea.
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.
Domnul primar Ionel Vatamanu preia discuțiile și aduce la cunoștința consilierilor
locali faptul că, de circa 6 luni, poartă discuții cu administratorul societății FERMADOR
S.R.L., care a cumpărat anii trecuți activele de la Avicola, inclusiv canalizarea fermelor.
Canalizarea fermelor care se află pe raza teritorială a UAT Târgu Frumos face legătura între
zona abator și stația de epurare, prin Adâncata, iar la această conductă s-au branșat cumva,
fără acte, cei de pe Fundac Peetru Rareș, după grupul școlar și sala de sport.
Fermador S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra acestei conducte de
canalizare, astfel că Orașul Târgu Frumos are posibilitatea să o preia în patrimoniu și să o
evalueze, pentru ca ulterior să o concesioneze celor de la Apavital S.A. în vederea realizării
lucrărilor de modernizare pentru ca sistemul de canalizare să funcționeze în parametri
optimi și să deservească zona respectivă, în baza unor contracte încheiate cu beneficiarii
direcți. Mai mult, cei din comuna Balș doreau ca, atunci când vor avea canalizare, să se
branșeze la rețeaua orașului care are probleme fără ca ei să fie branșați. Or, dacă se
modernizează canalizarea la care a renunțat Fermador S.R.L., atunci aceasta va putea
suporta și branșarea celor din comuna Balș.
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 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.
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Domnul consilier local Feodot Neculai preia cuvântul și arată că, în urma
măsurătorilor, s-au identificat două suprafețe de teren care trebuie însușite în domeniul
privat al Orașului Târgu Frumos.
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.
Domnul primar Ionel Vatamanu preia cuvântul și precizează că, în zona bazinului de
5000 mc folosit de APAVITAL S.A., la ieșirea dinspre Balș, s-au identificat dezordine,
mizerie, chiar și un fel de parcare temporară pentru un buldoexcavator aparținând Apavital
S.A. Ca urmare, se va scoate terenul menționat la licitație publică pentru închiriere, iar cei
de la Apavital S.A., dacă sunt interesați, pot să închirieze/concesioneze terenul respectiv, în
mod legal, cu îndeplinirea tuturor fomalităților necesare, iar la intrarea în oraș va fi
curățenie.
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.
Inițiatorul proiectului, domnul consilier local Mihai Condurache, arată că este vorba
despre un chiriaș care vrea să cumpere apartamentul închiriat. De aceea, s-a făcut un raport
de evaluare și s-a stabilit prețul de vânzare a apartamentului.
Domnul primar preia cuvântul și arată că apartamentul a mai fost evaluat și în 2014, la
suma de 35.000 lei, în vederea vânzării către același chiriaș care nu l-a cumpărat. Dacă nu a
reușit să cumpere atunci, cu prețul de 35.000 lei, este puțin probabil să îl cumpere acum cu
148.000 lei, la prețul evaluat în 2018.
Inițiatorul proiectului arată că plata prețului poate fi efectuată cu 15% avans și restul
în rate, astfel că există premize pentru cumpărarea apartamentului în discuție.
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,
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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” exprimată de către domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.
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;
Domnul consilier local Colotin Costel precizează că proiectul vizează solicitarea unui
cetățean al orașului care vrea să cumpere terenul concesionat. S-a făcut raport de evaluare și
este necesar a fi aprobate vânzarea, prețul și condițiile de vânzare.
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”.
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;
Domnul consilier local Aldea Ioan prezintă proiectul și precizează că este aceeași
problemă ca la punctul anterior al ordinii de zi, respectiv construcție edificată pe teren
concesionat și proprietarul construcției și-a manifestat intenția de a cumpăra terenul
concesionat.
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” exprimată de domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.
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.
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” exprimată de domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.
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;
Inițiatorul proiectului, domnul consilier local Aldea Ioan arată că este vorba despre o
suprafață de 30 mp teren pentru care concesionarul și-a exercitat opțiunea de a o cumpăra.
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” din partea domnului consilier local Jalbă Armin Constantin.
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.
Domnul primar Ionel Vatamanu preia cuvântul și precizează că proiectul vizează
modernizarea Casei de Cultură Garabet Ibrăileanu, a unui muzeu și a unui număr de 8 străzi
din oraș, cu următoarele sume:
- Casa de Cultură – 3.826.287,05 lei;
- muzeul – 2.326.563,06 lei;
- străzile enumerate – 4.898.193,91 lei;
Costul total al investiției este de 11.051.044,00 lei.
Domnul primar precizează că speră ca proiectul să fie depus și cererea de finanțare să
fie aprobată.
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.
Diverse:
i)
Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali
din orașul Târgu Frumos în sem. I al anului 2018;
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ii)

Prezentarea Raportării contabile și a actelor întocmite de TERMOSERV
SALUB S.A. referitoare la încheierea primului semestru al exercițiului
financiar 2018.

Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță ia cuvântul și arată că a solicitat
prezența unui reprezentant al Termoserv Salub S.A. întrucât au fost constatate o serie de
anomalii în raportarea contabilă prezentată. De exemplu, profitul înregistrat de societate a
scăzut de la 68.000 lei la 3911 lei. Așa fiind, am invitat un reprezentant al Termoserv Salub
S.A. să ne prezinte situația, să justifice diminuarea numerarului. În plus, în mai am aprobat
majorarea prețului de la 8,5 la 10 lei pentru a preîntâmpina creșterea costului per tonă de
ridicare a gunoiului. Cetățenii plătesc în continuare 10 lei.
Domnul primar răspunde că a adresat invitația celor de la Termoserv Salub S.A., însă
reprezentantul societății nu a putut ajunge, astfel că a fost întocmită o notă justificativă în
care sunt explicate rezultatele înregistrate de societate până la 30.06.2018.
În plus, societatea a fost înființată pentru ordinea și curățenia în oraș. De asemenea,
urmare a raportului de control întocmit de Curtea de Conturi, societatea a fost nevoită să
plătească o serie de datorii mai vechi. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au
transmis că în oraș nu sunt respectate regulile de curățenie. Acest lucru se datorează, în
principal, perioadei în care suntem, respectiv faptului că s-au întors în țară (în
vizită/concediu) parte din cei care au plecat la muncă în afara României, iar aceștia nu mai
au contracte pentru ridicarea gunoiului, astfel că nu au plătit serviciile de această natură,
însă au lăsat în urmă gunoiul rezultat din vizita lor.
Pe de altă parte, până acum nu s-a știut că cei de la piață nu plătesc către Termoserv
Salub serviciile de colectare a gunoiului produs acolo.
Un alt factor constă în aceea că s-a mărit suprafața care trebuie măturată și pe care
trebuie menținută/păstrată curățenia, însă au rămas aceiași oameni, nu s-a suplimentat
numărul lor. Totodată, una dintre mașinile vechi din dotarea Termoserv Salub S.A. s-a
defectat, astfel că au fost necesare cheltuieli de reparare a acesteia, cheltuieli foarte mari.
Domnul consilier local Bodrug Dragoș – Lucian precizează că de la piață se ridică de
trei ori mai mult gunoi decât e normal.
După prezentarea celor două raportări și consemnarea discuțiilor purtate cu privire la
raportările prezentate, a preluat discuția domnul consilier local Enea Sergiu Constantin care
își exprimă recunoștința că primăria și consiliul local al orașului s-au aplecat și asupra vieții
culturale.
Mai arată domnul consilier că, în cele două săptămâni anterioare ținerii ședinței, a
lucrat foarte mult pentru realizarea documentației pentru muzeul prins în proiectul cu Axa
13, aprobat la ultimul punct al ordinii de zi suplimentate.
În continuare, domnul consilier local prezintă lucrarea „Monografia Orașului Târgu
Frumos”, realizată de dumnealui în colaborare cu echipa sa, inclusiv cu domnul profesor
Boghean, aflat, la data ținerii ședinței, la săpături, în județul Botoșani.
Totodată, aduce la cunoștință finalizarea acestei lucrări monumentale, care conține
700 de pagini și imagini color, urmând ca până la sfârșitul săptămânii să finalizeze
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tehnoredactarea. Arată, în acest context, și faptul că dumnealui, domnul profesor Boghean
și domnul viceprimar Alexa – Angheluș au lucrat pro-bono pentru realizarea acestei lucrări.
Prefața lucrării va fi realizată de către domnul Victor Spinei, profesor universitar,
doctor, academician și vicepreședinte al Academiei Române, ceea ce va da greutate și
importanță acestei lucrări.
În săptămâna următoare, va prezenta lucrarea unei edituri importante, Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași care să o tipărească la standarde de calitate
ridicate, color, pe hârtie de calitate superioară.
Mai precizează domnul consilier local Enea că, după ce va afla prețul cerut de
tipografie, se va adresa consilierilor locali pentru aprobarea finanțării acestor costuri, astfel
încât lansarea oficială a lucrării să aibă loc pe data de 5 octombrie 2018, dată la care se
împlinesc 570 de ani de la prima atestare a orașului.
În final, domnul consilier local Enea Sergiu Constantin le mulțumește consilierilor
locali că au fost de acord cu redactarea acestei lucrări.
După consemnarea discuției gestionate de domnul consilier local Enea Sergiu
Constantin referitoare la lucrarea „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,
Consilier local ARVINTE DANIEL COSTIN

SECRETAR,
SPULBER FELICIA – ELENA
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