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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 45368/25.10.2018 

 

 

MINUTA   

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 25 octombrie 2018  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 488 din 19.10.2018, cu respectarea prevederilor legale. 

 Consiliul Local este compus din 17 (șaptesprezece) consilieri locali în funcție. 

 La şedinţă sunt prezenţi 15 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                        - Absent motivat 

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     - Absent motivat 

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. 488/19.10.2018, 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 26.09.2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor în cadrul primăriei orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Liceului Teoretic „Ion 

Neculce” 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, 

primar Ionel Vatamanu; 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru 

rețelele edilitare de canalizare, aparținând domeniului public, situate în Orașul Târgu 

Frumos și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 730,00 mp teren înscris 

în C.F. nr. 62685 nr. cadastral 62685, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 2, în 2 loturi 

– inițiator, consilier local Neculai Feodot; 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 80,00 mp teren 

situat în strada Aleea Petru Rareș nr. 2, Orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local 

Ioan Aldea; 

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

suprafață de 939,00 mp situat în strada Grigore Trancu Iași nr. 5, oraș Târgu Frumos, 

înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral 1204 – inițiator, consilier local Mihai Condurache; 

8. Diverse.  

 

  Ședința este statutară. Este supusă la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este adoptată cu 

15 voturi „pentru”, 0 „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 26.09.2018. 

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 26.09.2018 a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 
 

Președintele de ședință în persoana domnului Drobotă Tudorel – Mihăiță preia lucrările de 

ședință și prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea 

planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul primăriei orașului Târgu 

Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
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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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 3 al ordinii de zi, respectiv respectiv Proiect de 

hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Liceului Teoretic „Ion Neculce” 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, primar Ionel Vatamanu; 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. 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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

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

privind însușirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru rețelele edilitare de canalizare, 

aparținând domeniului public, situate în Orașul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile 

– inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

 În urma prezentării proiectului de hotărâre, având în vedere avizele favorabile emise de 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

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

privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 730,00 mp teren înscris în C.F. nr. 62685 nr. 

cadastral 62685, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 2, în 2 loturi – inițiator, consilier local 

Neculai Feodot; 

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

„abţineri” dintr-un număr de 15 consilieri locali prezenți. 

 

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

hotărâre privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 80,00 mp teren situat în strada Aleea 

Petru Rareș nr. 2, Orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. 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 14 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere”.  

 

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

privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 939,00 mp situat 
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în strada Grigore Trancu Iași nr. 5, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral 1204 

– inițiator, consilier local Mihai Condurache;  

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

„abţinere”.  

 

În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi aprobată au 

fost epuizate. În urma epuizării tuturor discuțiilor, președintele de ședință a declarat închise 

lucrările prezentei ședințe ordinare. 

 

 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 DROBOTĂ TUDOREL–MIHĂIȚĂ               SPULBER FELICIA–ELENA  


