ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 47118/27.11.2018
PROCESUL – VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
din data de 27 noiembrie 2018
Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată, prin
Dispoziţia Primarului nr. 558 din 21.11.2018, 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. 558/21.11.2018, 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 25.10.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a bugetului local al Orașului
Târgu Frumos pentru trim. III anul 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al Orașului Târgu Frumos, trim. IV
anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale, precum și
actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018 – inițiator, primar Ionel
Vatamanu;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate
în luna decembrie 2018 în Orașul Târgu Frumos, precum și a bugetului estimat pentru
organizarea acestora – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, respectiv
finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în
Orașul Târgu Frumos, Județul Iași” – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul
de investiții „Modernizare strada Jora în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași” – inițiator,
primar Ionel Vatamanu;
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea APAVITAL S.A. a rețelei
edilitare de canalizare în lungime de 1800 ml, proprietate publică a Orașului Târgu Frumos
– inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute către DELGAZ
GRID S.A. asupra terenurilor aparținând domeniului public, ocupate de rețele electrice –
inițiator, primar Ionel Vatamanu;
9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 415,00 mp, situat în
strada Tudor Vladimirescu nr. 1E, înscris în C.F. nr. 61098, nr. cadastral – 61098, oraș
Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local Ioan Aldea;
10. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în
AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creangă, județul Neamț, la
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor
Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – inițiator,
primar Ionel Vatamanu;
11. Diverse.
Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 558 din
21.11.2018 a fost suplimentată cu un punct, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe în vederea
închirierii pentru familii defavorizate, strada Pieptănari, Orașul Târgu Frumos” – inițiator, primar
Ionel Vatamanu.
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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.
Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu
Frumos din data de 25.10.2018.
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi.
Nu se înregistrează discuții și/sau întrebări și/sau nelămuriri cu privire la conținutul
procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos din data de
25.10.2018, astfel că se constată faptul că membrii Consiliului Local nu au obiecțiuni cu privire la
conținutul acestuia; așa fiind, se supune la vot.
Procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos
din data de 25.10.2018 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abţinere”
exprimată de domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.
Președintele de ședință în persoana domnului Drobotă Tudorel – Mihăiță preia lucrările de
ședință și urează tuturor „Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local din luna noiembrie
2018!”, după care prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contului de execuție a bugetului local al Orașului Târgu Frumos pentru trim. III anul
2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar, în calitate de inițiator, preia cuvântul și prezintă proiectul de hotărâre
inițiat, după care dă consilierilor locali posibilitatea de a adresa întrebări și/sau de a iniția discuții
cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță precizează că are o remarcă de făcut cu
privire la cheltuielile de dezvoltare și întreabă dacă nu sunt făcute plăți, ce se întâmplă de sunt așa
mulți bani prinși pe cheltuieli de dezvoltare.
Domnul primar răpreia cuvântul și precizează că poate procentul prins în proiect a dat
naștere observației. În continuare, inișiatorul arată că au fost plătiți 1.006.747 lei și sunt facturați
6,8 milioane lei pe programul PNDL, urmând ca această din urmă sumă să fie virată, probabil,
până pe 29 a lunii. Mai sunt prinși 6 milioane lei în Proiectul FRUMOSS, 1,3 mil. pentru pietonal,
800 mii pentru strada Jora, 600 mii pentru case. Nu se pot face plăți fără să fie făcută recepție.
Domnul consilier local Drobotă întreabă dacă la pietonal se poate face recepție, având în
vedere că banii sunt facturați și lucrările sunt executate.
Domnul primar răspunde că la lucrarea pentru pietonal s-a primit o solicitare de întrerupere
a lucrărilor din cauza timpului nefavorabil. Noi le-am solicitare să facem o recepție la tot ceea ce sa executat până la acest moment. Săptămâna aceasta am adresat solicitarea de recepție, imediat
după ce am primit din partea lor notificarea că sistează lucrările.
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.
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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.
Președintele de ședință prezintă punctul 3 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind rectificarea Bugetului local al Orașului Târgu Frumos, trim. IV anul 2018 în vederea
asigurării activității în cadrul administrației publice locale, precum și actualizarea Listei de
investiții Publice pentru anul 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator, ocazie cu care domnul primar
precizează că s-au primit 110,35 mii lei din defalcare cotă TVA, sumă care s-a împărțit. S-au dat
30 mii lei pentru SPCLEP, 20 mii lei pentru cheltuieli personal creșă. Tot de aici s-au alocat 45 mii
lei pentru revizia centralei din Corpul A al primăriei întrucât s-au constatat niște defecțiuni și cei
de la ISCIR nu mai pot să permită utilizarea centralei existente cu defecțiunile constatate, astfel că
ne-au solicitat să facem investiție pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de încălzire pe
timp de iarnă.
Domnul Drobotă Tudorel Mihăiță adresează o întrebare cu privire la suma de 150 mii lei
alocată pe partea de bunuri și servicii raportat la zăpada căzută în zilele anterioare ședinței,
respectiv bănuții alocați sunt și pentru efectuarea intevențiilor corespunzătoare în caz de ninsori
abundente, adică pentru curățarea efectivă a zonelor dintre blocuri de zăpadă.
Domnul primar răspunde precizând că a fost sunat de către domnul consilier local Costel
Colotin care a întrebat cum le creează elevilor posibilitatea de a merge la școală. În afară de
pietonal, precizează că și asociațiile de proprietari au obligații în asigurarea curățeniei în spațiile
dintre blocuri. Nu sunt posibilități de a merge până în fața magazinelor ca să strângă zăpada și
dintre picioarele oamenilor.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță arată că Poliția Locală ar putea să ia măsuri
în acest sens. În plus, precizează că nu s-a referit la măsurile care sunt în sarcina asociațiilor de
proprietari, ci a făcut o comparație cu ce s-a întâmplat în anii anteriori când s-a intervenit mai
repede.
Domnul primar precizează că anul acesta a fost diferit întrucât într-un timp foarte scurt s-a
acumult multă zăpadă, care a fost foarte grea, prin unele locuri au fost și 30 – 35 de centimetri de
zăpadă și, în comparație cu anii trecuți, chiar s-a intervenit prompt.
Domnul consilier local Colotin Costel solicită permisiunea să preia cuvântul și precizează că
a dat un telefon domnului viceprimar, a folosit un ton civilizat și a primit un răspuns civilizat.
Apreciază că nu a greșit cu nimic atunci când, în calitate de consilier local, l-a întrebat pe domnul
viceprimar ce se întâmplă pe străzi întrucât s-a întâmplat ca să meargă prin zăpadă până la
genunchi copiii unor vecini, iar întrebarea a fost ce se întâmplă pentru că merg copiii greu la
școală.
Domnul primar, în completare, mai arată că deja se lucrează la o hotărâre de consiliu local
prin care să se interzică staționarea/parcarea tirurilor, respectiv a autovehiculelor cu mai mult de
7,5 tone pe osie pe străzile principale ale orașului. Este împânzit orașul de tiruri: 22 Decembrie,
Ștefan cel Mare, Tudor Vladimirescu, Petru Poni, Măicuța, toate sunt pline de tiruri parcate. Vom
face în așa fel încât să interzicem parcarea tirurilor. S-au făcut suficiente investiții și problema nu
este că s-ar lăsa asfaltul din cauza unui tir parcat, dar curge ulei, motorină, nu se poate interveni
pentru deszăpezire. Așadar, una dintrele cauzele pentru care s-a deszăpezit greu a fost și asta,
respectiv tirurile parcate.
Discuțiile cu privire la acest punct de pe ordinea de zi fiind epuizate, se constată că membrii
Consiliului Local nu au amendamente și/sau completări la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
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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 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” exprimată de domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.
Președintele de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate în luna decembrie 2018 în
Orașul Târgu Frumos, precum și a bugetului estimat pentru organizarea acestora – inițiator, primar
Ionel Vatamanu.
Domnul primar preia cuvântul și arată că a fost prinsă suma de 100.000 lei pentru 1
Decembrie, Moș Nicolae, Moș Crăciun, 1 Ianuarie, pentru cadouri pentru copiii de la creșă,
grădiniță, urători, colindători. Mai precizează că, raportat la evenimentele anterioare organizate – 8
Martie, 1 Iunie, 5 Octombrie – nu va fi cheltuită întreaga sumă.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță preia cuvântul și roagă a se consemna în
procesul verbal de ședință că poate ar fi oportun a se prezenta în următoarea ședință a Consiliului
Local un decont/desfășurător cu ce s-a cheltuit pentru evenimentele organizate de primărie în 2018.
Totodată, întreabă de calendarul efectiv al evenimentelor organizate în ziua de 1 Decembrie.
Domnul primar arată că va solicita Serviciului economic întocmirea unui asemenea
desfășurător și precizează că evenimentele organizate pe 1 Decembrie încep la ora 09:00 cu fanfara
care va cânta în foișor pe Esplanadă, la ora 10 va avea loc depunerea de coroane la Monumentul
Eroilor, după care, la ora 12, grupuri de elevi din școli vor ține un spectacol la Casa de Cultură
În urma prezentării proiectului de hotărâre, având în vedere faptul că toate comisiile de
specialitate ale Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos au avizat favorabil proiectul prezentat,
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 indicatorilor tehnico – economici, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile
pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași” – inițiator,
primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar, în calitate de inițiator, arată că urmează a fi modernizate cele 21 de străzi
din orașul Târgu Frumos enumerate în proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Potrivit devizului,
totalul general necesar este de 5.871.994 lei.
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia economică, financiară și de disciplină și de
către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură.
În urma prezentării proiectului, consilierii locali procedează la exprimarea votului.
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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizare strada Jora în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași” – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
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Domnul primar precizează că este aceeași speță ca la proiectul anterior, doar că vorbim de
modernizarea unei singure străzi, strada Jora, lucrarea urmând a fi suportată integral din bugetul
local, cuantumul previzionat la cheltuielilor fiind de 804.176,57 lei, cu tot cu TVA. Este una dintre
străzile care trebuie, într-adevăr, să fie modernizată, fiind multe solicitări. Cei din Jora tot întreabă
de trei ani când se asfaltează și strada lor.
În urma prezentării proiectului, se constată că proiectul a fost avizat favorabil de către
Comisia economică, financiară și de disciplină și de către Comisia de amenajare a teritoriului,
urbanism, protecție mediu, turism și agricultură, 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 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind transmiterea în administrarea APAVITAL S.A. a rețelei edilitare de canalizare în lungime
de 1800 ml, proprietate publică a Orașului Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa –
Angheluș.
Preia cuvântul domnul viceprimar care, în calitate de inițiator, arată că într-o ședință
anterioară s-a aprobat peluarea rețelei edilitare din zona Adâncata. Urmare a preluării și înscrierii
în domeniul public, este necesară darea în administrarea celor de la Apavital.
În urma prezentării proiectului de hotărâre, având în vedere faptul că toate comisiile de
specialitate ale Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos au avizat favorabil proiectul prezentat,
se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă punctul 8 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra
terenurilor aparținând domeniului public, ocupate de rețele electrice – inițiator, primar Ionel
Vatamanu.
Preia cuvântul domnul primar, în calitate de inițiator al proiectului înscris pe ordinea de zi,
care precizează că, în urma solicitării celor de la DELGAZ GRID S.A., funcționarii publici din
cadrul Compartimentului administrarea patrimoniului au identificat o suprafață totală de circa 5000
mp, pe străzile Eternității, Nicolae Bălcescu, Râpei, Măicuța, Grădinarilor, Primăverii, Gospodari,
care este ocupată de rețelele electrice ce urmează a fi reabilitate și modernizate.
După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiator, nu se înregistrează
discuții/amendamente/completări cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Toate
comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Așa fiind, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea
vânzării terenului în suprafață de 415,00 mp, situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1E, înscris în
C.F. nr. 61098, nr. cadastral – 61098, oraș Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, consilier local
Ioan Aldea.
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Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Domnul consilier local Ioan Aldea
precizează că este vorba despre un teren concesionat pe care a fost edificată o locuință cu
autorizație de construire. Proprietarul construcției dorește să cumpere terenul concesionat.
După prezentarea proiectului de hotărâre, se constată lipsa amendamentelor și/sau a
completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii. Avizele Comisiei economice, financiare și de
disciplină și al Comisiei juridice, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură,
culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile.
Așa fiind, s-a procedat la exprimarea votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere” exercitată de domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.
Președintele de ședință prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creangă, județul Neamț, la Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul
Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar precizează că, la fiecare asociere în ARASACIS a unei noi unități
administrativ – teritoriale, se cere acordul membrilor asociați existenți. Acum se cere acordul
pentru aderarea Comunei Ion Creangă din județul Neamț.
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie,
muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului
Târgu Frumos.
Nu s-au înregistrat discuții/amendamente/completări la proiectul de hotărâre, motiv pentru
care s-a procedat la exprimarea votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
În continuare, președintele de ședință prezintă punctul suplimentar al ordinii de zi, respectiv
Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investiții „Construire locuințe în vederea închirierii pentru familii defavorizate, strada Pieptănari,
Orașul Târgu Frumos” – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Preia cuvântul domnul primar care precizează că devizul general este în cuantum de
430.694,39 lei fără TVA și 512.526,00 lei cu TVA. Se vor construi 2 clădiri cu câte 7 camere și 1
modul cu 4 camere de locuit; în total, vor fi 18 case cu hol de 10 mp și cameră de 16 mp. În afară
de asta, când vor fi date în folosință, va trebui găsite soluții pentru a li se permite celor ce vor locui
acolo să-și pregătească mâncarea, să se încălzească și să aibă acces la grup sanitar modern, cu
canalizare.
În urma prezentării proiectului, se constată că proiectul a fost avizat favorabil de către
Comisia economică, financiară și de disciplină și de către Comisia de amenajare a teritoriului,
urbanism, protecție mediu, turism și agricultură, astfel că se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Înainte de închiderea ședinței, domnul primar adresează tuturor consilierilor locali
rugămintea de a participa la evenimentele organizate sâmbătă cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
7

Totodată, precizează că, pentru ultima ședință din 2018, au fost pregătite plachete cu centenar și
Monografia Orașului Târgu Frumos, pentru merite deosebite.
În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi
suplimentată și aprobată au fost epuizate; de asemenea, președintele de ședință constată epuizarea
tuturor discuțiilor, astfel că 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 DROBOTĂ TUDOREL–MIHĂIȚĂ

SECRETAR,
SPULBER FELICIA–ELENA
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