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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 26989/08.01.2019 

 

 

PROCES – VERBAL  

   al ședinţei Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, convocată de îndată 

din ziua de 8 ianuarie 2019  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 01 din 07.01.2019, 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 

 

 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. 4 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 01/07.01.2019, cu următoarea 

ordine de zi:   
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de 

dezvoltare al anului 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenți, Sursa de 

finanțare A Integral de la buget – inițiator, primar Ionel Vatamanu.  

 

Domnul Ionel Vatamanu, în calitate de primar al orașului, adresează tuturor urările „La 

mulți ani!”, „Bine ne-am regăsit în 2019 și sperăm pentru o colaborare la fel de bună în anul 2019, 

un an agitat, în care vor fi organizate alegeri europarlamentare și alegeri prezidențiale”, după care 

este supusă la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

       Se trece la prezentarea punctului înscris pe ordinea de zi. 

Președintele de ședință în persoana domnului viceprimar Ion Alexa – Angheluș preia 

lucrările de ședință și prezintă punctul înscris pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2018 din 

excedentul bugetului local al anilor precedenți, Sursa de finanțare A Integral de la buget – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu, după care acordă cuvântul inițiatorului proiectului. 

 Domnul primar prezintă proiectul inițiat și arată că secțiunea de dezvoltare a bugetului local 

pe anul 2018 înregistrează deficit în cuantum de 203.713,18 lei, astfel că a fost necesară inițierea 

proiectului de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului înregistrat din excedentul 

bugetului local al anilor precedenți, conform Ordinului MFP nr. 3809/18.12.2018. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări.  

Raportat la obiectul proiectului de hotărâre, respectiv aprobarea acoperirii definitive a 

deficitului secțiunii de dezvoltare din cadrul bugetului local de venituri și cheltuieli al anului 2018 

din excedentul bugetului local al anilor precedenți, au fost solicitate avizele tuturor comisiilor de 

specialitate. Avizele exprimate de comisiile 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”.  

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

       Viceprimar ION ALEXA – ANGHELUȘ        SPULBER FELICIA–ELENA  


