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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 43752/26.09.2018 

 

 

PROCESUL – VERBAL   

   al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 26 septembrie 2018  

 

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

menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr. 435 din 20.09.2018, 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. 
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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. 

435/20.09.2018, cu următoarea ordine de zi:   

            

  

1) Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al 

orașului Târgu Frumos din data de 28.08.2018; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului 

local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri 

proprii și/sau subvenții pentru Trim II anul 2018 – inițiator, viceprimar Ion 

Alexa Angheluș; 

3) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu 

Frumos, Trim III, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul 

administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și 

actualizarea Listei de investiții publice pentru anul 2018 – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare și înfrățire 

dintre Orașul Târgu Frumos, județul Iași din România și Comuna Rignano 

sull’Arno, Provincia Florența, Regiunea Toscana din Republica Italiană – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

5) Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al 

Orașului Târgu Frumos, județul Iași, domnului Prof. Univ. Dr. Ursulescu 

Nicolae – inițiator, consilier local Sergiu – Constantin Enea; 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii în domeniul public al 

Orașului Târgu Frumos a obiectivului de investiții „Sală de sport cu tribună 

180 locuri – Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, 

localitatea Târgu Frumos, județul Iași” – inițiator, viceprimar Ion Alexa 

Angheluș; 

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru aniversarea a 

570 de ani de atestare documentară a localității Târgu Frumos și a 50 de ani 

de reatestare a orașului Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa 

Angheluș; 

8) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

al orașului Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Grădiniței cu 

program prelungit, precum și a reprezentantului în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2018 – 2019 – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 
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9) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

al orașului Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Liceului Teoretic 

„Ion Neculce”, precum și a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2018 – 2019 – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

10) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

al orașului Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Liceului 

Tehnologic „Petru Rareș”, precum și a reprezentantului în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2018 – 2019 – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

11) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

al orașului Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale 

„Garabet Ibrăileanu”, precum și a reprezentantului în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2018 – 2019 – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

12) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

al orașului Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale 

„Ion Creangă”, precum și a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2018 – 2019 – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

13) Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

Organizare și Funcționare, a Cartei beneficiarului și a Codului de etică al 

personalului Serviciului de Asistență Comunitară din cadrul Centrului 

Social Multifuncțional din Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion 

Alexa Angheluș; 

14) Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public a suprafeței de 

1500,00 mp teren înscris în Cartea Funciară nr. 62182 și a suprafeței de 

800,00 mp teren înscris în Cartea Funciară nr. 62213, situate pe strada 

Pieptănari, Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa 

Angheluș; 

15) Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a valorii 

evaluate pentru suprafața de 708,00 mp teren aparținând domeniului public, 

situat în strada Petru Rareș nr. 130A, Orașul Târgu Frumos și înscrierea în 

evidențele contabile – inițiator, consilier local Mihai Condurache; 

16) Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare și a valorilor 

evaluate pentru suprafața de 150,00 mp teren identificat cadastral T-72, P-

4318/2/2 și pentru suprafața de 171,00 mp teren identificat cadastral T-72, 



4 

 

P-4318/2/1, aparținând domeniului privat, situate în strada Buznei, Orașul 

Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, consilier local 

Neculai Feodot; 

17) Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a valorii 

evaluate pentru suprafața de 80,00 mp teren aparținând domeniului privat, 

situat în strada Bogdan Vodă nr. 1C, Orașul Târgu Frumos și înscrierea în 

evidențele contabile – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

18) Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea 

prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în 

suprafață de 491,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada 

Lunca Bahlueț nr. 27, înscris în C.F. nr. 62580, nr. cadastral 1175, oraș 

Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin; 

19) Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare 

pentru terenul în suprafață de 415,00 mp, aparținând domeniului privat, 

situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1E, oraș Tg. Frumos, înscris în C.F. 

nr. 61098, nr. cadastral 61098 – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

20) Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor aplicabile în cazul aprobării 

vânzării cu plata în rate a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al 

Orașului Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

21) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

octombrie, noiembrie și decembrie 2018 – inițiator, viceprimar Ion Alexa 

Angheluș; 

22) Diverse. 

 

Ședința este statutară. Este supusă la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost 

adoptată cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

       Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

 

Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului 

Târgu Frumos din data de 28.08.2018. 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi.  

Membrii Consiliului Local nu au obiecțiuni cu privire la conținutul procesului – 

verbal; așa fiind, se supune la vot. 

Procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Târgu 

Frumos din data de 28.08.2018 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 

și 0 „abţineri”. 
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Președintele de ședință preia lucrările de ședință și prezintă următorul punct al 

ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al 

bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri 

proprii și/sau subvenții pentru Trim II anul 2018 – inițiator, viceprimar Ion Alexa 

Angheluș. 

Domnul viceprimar preia cuvântul și precizează că este vorba despre un proiect de 

hotărâre care vizează execuția bugetară aferentă trimestrului II al anului 2018; execuția 

bugetară se prezintă trimestrial. 

În urma prezentării proiectului de hotărâre de către inițiator, având în vedere lipsa 

amendamentelor și/sau a completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în 

vedere avizul favorabil emis de către Comisia economică, financiară și de disciplină din 

cadrul Consiliului Local al Orașului 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 rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim 

III și IV, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale 

a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții publice pentru anul 

2018 – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

Preia cuvântul inițiatorul proiectului care arată că se propune rectificarea bugetului 

local, trimestrele III și IV, și actualizarea listei de investiții publice pe anul 2018, 

conform anexelor proiectului de hotărâre. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, constatându-se lipsa amendamentelor 

și/sau a completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizele 

favorabile emise de cele trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos, s-a procedat la exprimarea votului. 

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 Acordului de colaborare și înfrățire dintre Orașul Târgu 

Frumos, județul Iași din România și Comuna Rignano sull’Arno, Provincia Florența, 

Regiunea Toscana din Republica Italiană – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Se acordă cuvântul inițiatorului proiectului de hotărâre. Domnul primar Ionel 

Vatamanu precizează că, în urma unei vizite efectuate în localitatea Rignano sull’Arno, 

împreună cu primarul localității, am hotărât să ne înfrățim, dacă sunteți și dumneavoastră 

de acord cu aceasta. Drept dovadă, am profitat de aniversarea pe 5 octombrie 2018 a 570 

de ani de atestare documentară a localității Târgu Frumos și l-am invitat pe primarul 

localității din Italia să participe la sărbătoarea noastră. Domnul primar a anunțat că nu 

poate ajunge, însă va trimite o delegație care să participe la evenimentele organizate de 

noi, ocazie cu care ne dorim să prezentăm și Acordul de înfrățire cu localitatea lor. 

Domnul consilier local Jalbă Armin Constantin preia cuvântul și precizează că, în 

timp ce căuta pe internet informații despre localitatea Rignano sull’Arno, a descoperit o 
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știre publicată atât în presa noastră locală, cât și în presa italiană potrivit căreia primarul 

orașului Târgu Frumos ar fi acordat primarului din Rignano sull’Arno titlul de cetățean 

de onoare al orașului Târgu Frumos. 

Domnul primar Ionel Vatamanu preia cuvântul pentru a răspunde celor precizate de 

domnul consilier local, ocazie cu care menționează faptul că, vizitând pentru prima dată 

localitatea italiană, a acordat primarului acesteia o diplomă în semn de respect, facând 

practic un schimb de cadouri tocmai pentru că l-a întâlnit pentru prima dată. Au fost 

legate astfel relații de colaborare cu localitatea italiană în ceea ce privește dotarea cu 

aparatură medicală a spitalului din orașul Târgu Frumos. Aceste relații de colaborare au 

condus și au stat la baza demersurilor efectuate de primărie pentru înfrățirea cu cei din 

localitatea Rignano sull’Arno. Mai precizează inițiatorul proiectului că vizita a fost 

efectuată împreună cu managerul Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu 

Frumos, domnul Oboroceanu Iulian,  iar cheltuielile corespunzătoare acestei vizite au 

fost suportate din surse proprii, fără a fi antrenați banii primăriei. 

În urma discuțiilor purtate în ședință, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau 

a completărilor cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii și având în vedere 

avizul favorabil emis de către Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă 

și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al 

Orașului 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 conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al Orașului Târgu Frumos, 

județul Iași, domnului Prof. Univ. Dr. Ursulescu Nicolae – inițiator, consilier local Sergiu 

– Constantin Enea. 

Preia cuvântul domnul consilier local Enea Sergiu Constantin, în calitate de 

inițiator al proiectului.  

Începe cu o mică paranteză cu privire la discuțiile purtate la punctul anterior al 

ordinii de zi și precizează că, din punctul său de vedere, orice manager de instituție poate 

acorda o diplomă de onoare. 

Continuă prin a prezenta proiectul de hotărâre supus dezbaterii și menționează că a 

propus acordarea titlului de cetățean de onoare unui profesor uriaș pentru arheologie. 

Domnul profesor și-a legat viața și cariera de Târgu Frumos cel puțin în cei 16 ani cât a 

săpat la Pătule (actualmente, Teoval). Ca urmare a săpăturilor și a descoperirilor de 

acolo, domnul profesor a făcut cunoscut orașul Târgu Frumos prin zeci de lucrări și studii 

publicate în care a prezentat și a valorificat cercetările efectuate în zonă. Are zeci de 

lucrări prin care a promovat în mod exclusiv orașul Târgu Frumos, astfel că merită să i se 

acorde titlul de cetățean de onoare al Orașului Târgu Frumos. 

Urmare a prezentării proiectului de către inițiatorul său, având în vedere lipsa 

amendamentelor și/sau a completărilor cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii 

și având în vedere avizul favorabil emis de către comisia de specialitate, 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 prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiect 

de hotărâre privind aprobarea însușirii în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a 

obiectivului de investiții „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion 

Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași” – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Domnul viceprimar Alexa 

Angheluș Ion precizează că se cunoaște faptul că a fost finalizată construirea și a fost 

predată Sala de sport din spatele Liceului Teoretic „Ion Neculce”. Așa fiind, este 

necesară însușirea în domeniul public al orașului Târgu Frumos a obiectivului de 

investiții realizat și înscrierea în evidențele contabile, urmând a fi actualizată și cartea 

funciară corespunzătoare a bunului imobil teren pe care a fost edificată sala de sport. 

Mia precizează faptul că sala de sport va fi inaugurată pe data de 5 octombrie 2018. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță solicită a fi menționată 

adresabilitatea sălii de sport, în sensul că această sală va fi utilizată de către toți 

copiii/elevii școlilor din oraș. 

Domnul primar Ionel Vatamanu precizează, în același sens, faptul că deja a fost 

înregistrată la primărie o solicitare din partea Liceului Tehnologic „Petru Rareș” de 

utilizare a sălii de sport. Drept urmare, se va face o ședință comună cu conducerile 

unităților de învățământ din oraș pentru organizarea desfășurării orelor de educație fizică 

și sport în noua sală de sport. 

Membrii Consiliului Local nu au amendamente și/sau completări. Toate comisiile 

de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil proiectul de hotărâre supus 

aprobării. Așa fiind, se procedează la exprimarea votului. 

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 aprobarea sumelor necesare pentru aniversarea a 570 de ani de atestare 

documentară a localității Târgu Frumos și a 50 de ani de reatestare a orașului Târgu 

Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

 Preia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre care arată că pentru organizarea 

acestui eveniment se solicită aprobarea sumei de 90.000 lei. 

 Domnul primar preia cuvântul și arată că, în ședința comisie economice 

desfășurate cu o zi înainte, s-a discutat de diminuarea sumei necesare pentru organizarea 

evenimentului, respectiv de renunțarea la organizarea spectacolului propus pentru ziua de 

6 octombrie 2018, motivat de organizarea referendumului național în zilele de 6 și 7 

octombrie 2018. 

 În urma discuțiilor purtate în ședință, având în vedere avizul favorabil al Comisiei 

economice, financiare și de disciplină a consiliului local, 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 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului 

Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Grădiniței cu program prelungit, precum și 

a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru 

anul școlar 2018 – 2019 – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

Domnul viceprimar Alexa Angheluș Ion preia cuvântul și precizează că propune 

un  algoritm pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în administrarea și în 

comisia de evaluare și asigurare a calității în unitățile de învățământ din oraș, respectiv 

desemnarea acelorași reprezentanți ca și în anul școlar 2017 – 2018. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, cu aplicarea algoritmului propus de 

către inițiator, sunt nominalizați reprezentanții consiliului local în persoana domnilor 

consilieri locali Bodrug Dragoș Lucian, pentru consiliul de administrație a grădiniței, și 

Jalbă Armin Constantin, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității. 

 Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local, 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 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului 

Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum și 

a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru 

anul școlar 2018 – 2019 – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, cu aplicarea algoritmului propus de 

către inițiator, sunt nominalizați reprezentanții consiliului local în persoana domnilor 

consilieri locali Amarie Mărioara, Sburlea Vasile și Vatamanu Ionuț Nicușor, pentru 

consiliul de administrație a Liceului Teoretic „Ion Neculce”, respectiv Condurache 

Mihai, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității. 

 Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local, se 

supune la vot. 

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

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă al zecelea punct de pe ordinea de zi, respectiv 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului 

Târgu Frumos în Consiliul de administrație a Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, precum 

și a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru 

anul școlar 2018 – 2019 – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, cu aplicarea algoritmului propus, sunt 

nominalizați reprezentanții consiliului local în persoana domnilor consilieri locali 

Drobotă Tudorel Mihăiță, pentru consiliul de administrație a Liceului Tehnologic „Petru 

Rareș”, respectiv Arvinte Daniel Costin, în comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității 
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 Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local, se 

supune la vot. 

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

„abţineri”. 

 

Se prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgu Frumos în Consiliul de 

administrație a Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu”, precum și a reprezentantului în 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2018 – 

2019 – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, cu aplicarea aceluiași algoritm, sunt 

nominalizați reprezentanții consiliului local în persoana domnilor consilieri locali Toarbă 

Daniel și Chelaru Larisa Mihaela, pentru consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale 

„Garabet Ibrăileanu”, respectiv domnul consilier local Colotin Costel, în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității. 

 Avizul emis de către Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos este favorabil; așa fiind, se supune la vot. 

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

„abţineri”. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi este înregistrat Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgu Frumos în Consiliul de 

administrație a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”, precum și a reprezentantului în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) pentru anul școlar 2018 – 2019 – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, cu aplicarea aceluiași algoritm, sunt 

nominalizați reprezentanții consiliului local în persoana domnilor consilieri locali Feodot 

Neculai și Aldea Ioan, pentru consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „Ion 

Creangă”, respectiv domnul consilier local Moroi Timofti, în comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității. 

 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos este favorabil, astfel că se supune la vot. 

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

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 13 al ordinii de zi, constând în Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, a 

Cartei beneficiarului și a Codului de etică al personalului Serviciului de Asistență 

Comunitară din cadrul Centrului Social Multifuncțional din Orașul Târgu Frumos – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș;  

Inițiatorul prezintă proiectul de hotărâre și arată că, întrucât este în derulare 

procedura de licențiere a serviciului social desfășurat de către Centrul Social 

Multifuncțional din Orașul Târgu Frumos, este necesară aprobarea Regulamentului de 
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Organizare și Funcționare a acestui serviciu, a Cartei drepturilor beneficiarilor și a 

Codului etic al personalului serviciului social de asistență comunitară.  

Având în vedere lipsa amendamentelor și avizul favorabil al comisiei de 

specialitate a consiliului local, se procedează la exprimarea votului. 

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

„abţineri”.  

 

Următorul punct al ordinii de zi constă în Proiectul de hotărâre privind însușirea în 

domeniul public a suprafeței de 1500,00 mp teren înscris în Cartea Funciară nr. 62182 și 

a suprafeței de 800,00 mp teren înscris în Cartea Funciară nr. 62213, situate pe strada 

Pieptănari, Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș; 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Domnul viceprimar 

precizează că este vorba despre faptul că anterior s-a aprobat cumpărarea celor două 

suprafețe de teren care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre. Achiziționarea s-a 

făcut cu scopul edificării de construcții care să fie închiriate către familii nevoiașe din 

orașul Târgu Frumos. Raportat la scopul achiziției, este necesar ca suprafețele de teren 

cumpărate să fie însușite în domeniul public al orașului Târgu Frumos și să fie înscrise în 

contabilitate și în inventarul domeniului public al orașului. 

Membrii Consiliului Local nu au amendamente și/sau completări. Toate comisiile 

de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil proiectul de hotărâre supus 

aprobării. Așa fiind, se procedează la exprimarea votului. 

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

„abţineri”.  

 

La punctul 15 al ordinii de zi este Proiectul de hotărâre privind însușirea raportului 

de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 708,00 mp teren aparținând 

domeniului public, situat în strada Petru Rareș nr. 130A, Orașul Târgu Frumos și 

înscrierea în evidențele contabile – inițiator, consilier local Mihai Condurache; 

Ia cuvântul inițiatorul proiectului care precizează că prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 86/26.07.2018 s-a aprobat însușirea în domeniul public a suprafeței de 708,00 

mp teren, Ca urmare, a fost întocmit un raport de evaluare a acestei suprafețe de teren, 

astfel că, pe baza acestui raport, se poate efectua înscrierea valorii evaluate a acestei 

suprafețe de teren în evidențele contabile și în inventarul bunurilor aparținând domeniului 

public al orașului. 

Având în vedere lipsa amendamentelor și având în vedere faptul că toate comisiile 

de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se supune la vot. 

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

„abţineri”. 

 

 Președintele de ședință prezintă punctul 16 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare și a valorilor evaluate pentru suprafața 

de 150,00 mp teren identificat cadastral T-72, P-4318/2/2 și pentru suprafața de 171,00 

mp teren identificat cadastral T-72, P-4318/2/1, aparținând domeniului privat, situate în 
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strada Buznei, Orașul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, 

consilier local Neculai Feodot. 

Domnul consilier local Neculai Feodot preia cuvântul și arată că este aceeași speță 

ca și în cazul proiectului de hotărâre de la punctul anterior al ordinii de zi, respectiv de 

însușirea și înscrierea în evidențe a valorilor evaluate de către un evaluator autorizat a 

două suprafețe de teren, aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Frumos. 

Nu s-au înregistrat discuții și/sau amendamente/completări cu privire la proiectul de 

hotărâre. Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile. Așa fiind, 

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. 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind 

însușirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 80,00 mp teren 

aparținând domeniului privat, situat în strada Bogdan Vodă nr. 1C, Orașul Târgu Frumos 

și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

Domnul consilier local Aldea Ioan prezintă proiectul de hotărâre și arată că, urmare 

a verificării și inventarierii bunurilor aparținând domeniului privat al unității 

administratov teritoriale, pe bază de măsurători cadastrale, a fost identificată o suprafață 

de circa 80,00 mp situată pe strada Bogdan Vodă nr. 1C, care a fost evaluată de către un 

evaluator autorizat. Drept urmare, valoarea evaluată care rezultă din raportul de evaluare 

trebuie înscrisă în evidențele contabile. 

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, 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 al 18 al ordinii de zi se regăsește Proiectul de hotărâre privind 

însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea 

vânzării terenului în suprafață de 491,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în 

strada Lunca Bahlueț nr. 27, înscris în C.F. nr. 62580, nr. cadastral 1175, oraș Târgu 

Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin. 

 Domnul consilier local Costel Colotin arată că, într-o ședință anterioară, a fost 

aprobată efectuarea raportului de evaluare. Ca urmare, este necesară însușirea valorii 

evaluate, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în 

discuție. 

Urmare a prezentării proiectului de către initiator, având în vedere lipsa 

amendamentelor și având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, se 

procedează la exprimarea votului. 

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

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 19 al ordinii de zi, respectiv Proiect de 

hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață 

de 415,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1E, 
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oraș Tg. Frumos, înscris în C.F. nr. 61098, nr. cadastral 61098 – inițiator, consilier local 

Ioan Aldea. 

Domnul consilier local Ioan Aldea preia cuvântul și menționează că este vorba 

despre un teren concesionat, pe care a fost edificată o construcție, iar proprietarul 

construcției dorește achiziționarea terenului pe care a construit. 

Urmare a dezbaterii proiectului de hotărâre, având în vedere avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, 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. 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 20 al ordinii de zi, respectiv Proiect de 

hotărâre privind aprobarea criteriilor aplicabile în cazul aprobării vânzării cu plata în rate 

a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Frumos – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

Domnul viceprimar Alexa Angheluș Ion preia cuvântul și prezintă proiectul de 

hotărâre propus de dumnealui, în calitate de inițiator. Arată, astfel, că se solicită 

aprobarea listei cu criteriile aplicabile în cazul aprobării vânzării cu plata prețului în rate. 

Lista propusă vine și reglementează exact procedura aplicabilă, de la depunerea și 

înregistrarea unui dosar de solvabilitate, până la stabilirea perioadei de eșalonare, a 

cuantumului ratelor și a penalităților datorate în cazul întârzierii la plata ratelor la 

scadență. 

Urmare a dezbaterii proiectului de hotărâre, constatându-se lipsa de amendamente 

și/sau completări și/sau modificări cu privire la proiectul supus dezbaterii și constatându-

se faptul că toate comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil 

proiectul de hotărâre, se procedează la exprimarea votului. 

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

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 21 al ordinii de zi, respectiv Proiect de 

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și 

decembrie 2018 – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator, resepctiv de către domnul 

viceprimar Alexa Angheluș Ion care arată că încă de la începutul actualului mandat al 

consilierilor locali s-a stabilit un criteriu pentru alegerea președintelui de ședință. Potrivit 

acestui criteriu, următorul președinte de ședință este domnul consilier local Drobotă 

Tudorel Mihăiță. 

Având în vedere avizul favorabil emis de către Comisia juridică, de învățământ, 

sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, 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, fiind astfel ales 

președintele de ședință a consiliului local pentru următorul trimestru, respectiv 

pentru lunile octombrie – decembrie 2018, în persoana domnului consilier local 

Drobotă Tudorel – Mihăiță. 
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În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi 

suplimentată și aprobată au fost epuizate; nefiind alte propuneri sau discuţii a declarat 

lucrările ședinței închise. 

 În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 4 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

 

 

        Avizează pentru legalitate, 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          SECRETAR,               

   Consilier local ARVINTE DANIEL COSTIN                   SPULBER FELICIA – ELENA  


