ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 48494/19.12.2018
PROCES – VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
din data de 19 decembrie 2018
Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată, prin
Dispoziţia Primarului nr. 586 din 13.12.2018, îndreptată prin Dispoziția Primarului nr. 591
din 18.12.2018, 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 27.11.2018;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se
fac venit al bugetului local pentru anul 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
3. Proiect de hotărâre privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru
persoanele casnice și non-casnice în ORAȘUL TÂRGU FRUMOS – inițiator, primar Ionel
Vatamanu;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Primăriei Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Programului lunar privind
obiectivele și lucrările comunitare care se pot realiza în 2019 cu participarea beneficiarilor
venitului minim garantat corespunzător numărului de ore programate – iniţiator, viceprimar
Ion Alexa Angheluș;
6. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a
bunurilor de retur din cadrul investiției CL 11 „Modernizarea sistemelor de apă și
canalizare în Târgu Frumos” realizate în cadrul Programului Operațional Sectorial de
Mediu „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași” –
inițiator, primar Ionel Vatamanu;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Asigurare utilități și sistematizare verticală bloc locuințe ANL pentru tineri,
destinate închirierii, P + 2E +M” – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de evenimente aniversare dedicate zilei
„Unirii Principatelor Române” – 24 Ianuarie 2019 și a bugetului estimat necesar – inițiator,
primar Ionel Vatamanu;
9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru
imobil C2 – Extindere Grădiniță cu Program Prelungit P + 1E, situat în strada Petru Rareș
nr. 13, orașul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, consilier local
Mihai Condurache;
10. 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 Aleea Petru
Rareș nr. 2, Orașul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile – 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 939,00 mp, situat în
strada Grigore Trancu Iași nr. 5, înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral – 1204, oraș Târgu
Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin;
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului
teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 24, jud. Iași, înscris în Cartea
Funciară nr. 62398 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului
teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 26, jud. Iași, înscris în Cartea
Funciară nr. 62400 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot;
14. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în
AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț, la
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor
Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – inițiator,
primar Ionel Vatamanu;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul adițional nr. 29 –
inițiator, primar Ionel Vatamanu;
16. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2019 – inițiator, consilier local Tudorel Mihăiță Drobotă;
17. Diverse.
Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 586 din
13.12.2018, îndreptată, a fost suplimentată cu un punct, respectiv Proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim IV, anul 2018 în vederea asigurării
activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel
Vatamanu.
Domnul primar al Orașului Târgu Frumos, în persoana domnului Ionel Vatamanu, preia
discuțiile și arată că aceasta este ultima ședință a Consiliului Local din anul 2018, încheindu-se
astfel activitatea consiliului local pe anul în curs. Așa fiind, le mulțumește consilierilor locali
pentru sprijinul și susținerea lor pentru proiectele demarate și pentru tot ce s-a făcut pentru unitatea
administrativ – teritorială, drept pentru care le dorește sănătate, prosperitate, putere de muncă și
„La mulți ani!” tuturor celor prezenți, precum și familiilor lor, Sărbători cu bine! și să petreacă
frumos alături de cei dragi.
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 27.11.2018.
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
27.11.2018, astfel că se constată faptul că membrii Consiliului Local nu au obiecțiuni cu privire la
conținutul acestuia; așa fiind, se supune la vot.
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Procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos
din data de 27.11.2018 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”.
Președintele de ședință în persoana domnului Drobotă Tudorel – Mihăiță preia lucrările de
ședință și adresează tuturor „Bună ziua!, Bine ați venit la ședința ordinară a lunii decembrie
2018!”, după care prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru
anul 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar Ionel Vatamanu, în calitate de inițiator al proiectul, dorește să clarifice
eventualele probleme sesizate în cadrul ședinței comisiei de specialitate, repsectiv a ședinței
Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadurl Consiliului Local al Orașului.
Domnul consilier local Tudorel – Mihăiță Drobotă, în calitate de președinte al acestei
comisii de specialitate, arată că nu au fost probleme, ci doar o mică neînțelegere cu privire la ceva
ce s-a păstrat din 2016, însă s-a lămurit. Urmare a analizei proiectului de hotărâre, a rezultat că
majorarea impozitelor și taxelor locale este doar cu indicele de inflație comunicat de Institutul
Național de Statistică, indice care pentru 2017 a fost 1,3.
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 3 al ordinii de zi, respectiv respectiv Proiect de
hotărâre privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice
și non-casnice în ORAȘUL TÂRGU FRUMOS – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar Ionel Vatamanu precizează faptul că la proiectul de hotărâre există două
amendamente, respectiv:
i)

în situația în care beneficiarii nu vin să depună declarație în termenul prevăzut,
atunci impunerea să se realizeze din oficiu la 2 persoane. Au existat consultări cu
cei de la Pașcani, care, pentru astfel de situații, fac impunerea din oficiu pentru 4
persoane, ceea ce, pentru Târgu Frumos, este mult. S-a făcut și o analiză cu cei de
la Biroul Impozite și Taxe Locale al orașului. Ca urmare, pentru astfel de situații,
impunerea din oficiu se va face pentru 2 persoane.

ii)

hotărârea să intre în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2019 pentru a se putea
realiza transferul prestării serviciului de la Termoserv Salub S.A. către operatorul
care a câștigat licitația organizată de A.D.I.S. Nu s-au înregistrat alte
amendamente și/sau completări la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Toate
comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil proiectul de
hotărâre supus aprobării. Așa fiind, se procedează la exprimarea votului.

Domnul consilier local Tudorel – Mihăiță Drobotă preia cuvântul și spune că și în ședința
comisiei economice de specialitate s-a purtat această discuție, întrucât nici cei de la Termoserv
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Salub S.A. nu au reușit și nici nu vor reuși să facă transferul activității desfășurate și să rezolve
situația contractelor de muncă încheiate cu salariații. Așa fiind, 1 ianuarie pentru intrarea în
vigoare a acestei hotărâri chiar era un termen nepus în practică.
În plus, domnul consilier local Drobotă arată că între târgoveți chiar a existat discuția cu
privire la ce se întâmplă dacă oamenii nu vin să depună declarație.
Domnul primar arată că oamenii vor fi așteptați să depună declarația de impunere, însă,
totodată, va exista o comisie care va merge pe teren, din casă în casă, din apartament în
apartament, pentru a preîntâmpina un blocaj al bugetului, o blocare de conturi așa cum s-a
întâmplat la Giurgiu unde au existat probleme pentru că societatea care presta serviciul tot factura
și factura, iar ei nu au avut posibilitatea de a achita, astfel că li s-au blocat conturile.
Domnul consilier local Drobotă îl roagă pe domnul viceprimar să îi lămurească, în condițiile
în care el a participat la ședința A.D.I.S., cum se va factura în aprilie 2019: la numărul de
populație, conform recensământului, sau doar la ce am adunat.
Domnul primar intervine și precizează că de facturat, nu se va mai factura la persoană, ci la
tonă gunoi ridicat. Chiar și în anexa proiectului se precizează că și pentru operatorii economici
calculul se face tot la cât gunoi va fi ridicat, fiind prezentat un algoritm de calcul care pornește de
la numărul de angajați.
Mai precizează domnul primar că nu aceasta este problema, ci cum se va proceda la școli,
întrucât elevii produc gunoi și acasă. Vor trebui identificate soluții pentru această situație pentru a
nu se ajunge să se plătească de două ori pentru aceste persoane.
Domnul consilier local Drobotă precizează că dacă se va factura la numărul de locuitori
conform recensământului, atunci acest serviciu va ajunge să fie o povară pentru oraș.
Domnul primar răspunde că nu se va putea face facturarea la numărul de locuitori. Statistica
nu este actualizată. Nu mai suntem 12.000 de locuitori. Mulți sunt plecați, alții sunt moldoveni care
și-au stabilit domiciliul aici pentru a putea pleca în vest. Cifra reală de acum este de circa 9.800 de
persoane, adică, la acest moment, noi suntem mai mici decât Podu Iloaiei. S-au păstrat cifrele de la
recensământ pentru primirea de sume de la Consiliul Județean, de la Administrația Finanțelor
Publice, pentru menținerea numărului de consilieri locali.
Fiind finalizate discuțiile pe marginea proiectului, 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 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Primăriei Orașului Târgu
Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar precizează că ultimul regulament a fost aprobat în 2017, însă de atunci
organigrama a suferit modificări, fiind înființate compartimente și birouri noi, astfel că este
necesară actualizarea regulamentului de organizare și funcționare.
În urma prezentării proiectului de către inițiator, având în vedere faptul că toate comisiile de
specialitate ale Consiliului Local l-au avizat favorabil, se supune la vot.
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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 Programului anual și a Programului lunar privind obiectivele și lucrările
comunitare care se pot realiza în 2019 cu participarea beneficiarilor venitului minim garantat
corespunzător numărului de ore programate – iniţiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș.
Domnul viceprimar preia discuțiile și arată că în fiecare an este necesară aprobarea celor
două planuri de activități pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu legislația
aplicabilă. Proiectul supus analizei consiliului local are, în anexe, planul anual și planul lunar de
activități ce urmează să fie realizate cu persoanele din oraș care beneficiază devenitul minim
garantat, planuri întocmite cu luarea în considerare a numărului beneficiarilor de un astfel de venit.
După prezentarea proiectului de hotărâre, având în vedere lipsa discuțiilor și/sau a
amendamentelor/completărilor, precum și avizele favorabile emise de către Comisia juridică,
învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport și de către
Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură, se 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 însușirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a bunurilor de retur din
cadrul investiției CL 11 „Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Târgu Frumos” realizate
în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de
apă și apă uzată în Județul Iași” – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar Ionel Vatamanu preciează faptul că este vorba despre investiția realizată în
oraș de către APAVITAL S.A., investiție ale cărei lucrări s-au finalizat cu procesul verbal de
recepție lucrări din 15.10.2018 și cu un proces – verbal de predare – primire a bunurilor de retur de
la Apavital către UAT Târgu Frumos încheiat în 27.11.2018 prin care s-a primit ce s-a modernizat
în cadrul investiției. Așa fiind, ceea ce s-a primit trebuie însușit în domeniul public al Orașului
Târgu Frumos.
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 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asigurare utilități
și sistematizare verticală bloc locuințe ANL pentru tineri, destinate închirierii, P + 2E +M” –
inițiator, primar Ionel Vatamanu.
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Domnul primar preia discuțiile și arată că este necesară asumarea valorii de 296.545 lei,
reprezentând cofinanțarea din partea unității administrativ – teritoriale, din bugetul local, pentru
construirea unui nou bloc ANL pe strada Bogdan Vodă din Orașul Târgu Frumos, așa cum s-a
întâmplat la toate ANL-urile construite anterior. Există totuși o diferență, în sensul că noile
apartamente vor avea centrale proprii.
În urma prezentării proiectului de către inițiator, având în avizele favorabile emise de către
Comisia economică, financiară și de disciplină și de către Comisia de amenajare a teritoriului,
urbanism, protecție mediu, turism și agricultură, în lipsa discuțiilor și a solicitărilor de amendare a
proiectului, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 2
„abţineri” exprimate de către domnii consilieri locali Jalbă Armin Constantin și Feodot
Neculai.
Președintele de ședință prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea organizării de evenimente aniversare dedicate zilei „Unirii Principatelor
Române” – 24 Ianuarie 2019 și a bugetului estimat necesar – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar precizează că, din calculele făcute, raportat la cheltuielile generate de
organizarea aceluiași eveniment cu un an înainte, și anul acesta cheltuielile se vor încadra în
bugetul estimat la 30.000 lei. Mai precizează faptul că fiecare consilier local are la mapă situația cu
ceea ce s-a propus și ceea ce s-a cheltuit pentru evenimentele organizate în cursul anului 2018.
Informațiile sunt prezentate pentru bunul mers al activității și pentru cei care sunt interesați.
Domnul consilier local Drobotă intervine și remarcă faptul că, pentru 1 decembrie 2018,
poate că centenarul putea fi organizat puțin mai bine, cu mai multă grijă la organizare, la amploare,
poate că merita și Târgu Frumos evenimente mai deosebite.
Domnul viceprimar preia discuția și arată că întregul an 2018 a fost marcat de evenimente
dedicate centenarului, centenarul nu a constat doar în organizarea zilei de 1 decembrie.
Domnul consilier local Drobotă precizează că, punctual, de 1 decembrie Târgu Frumos
merita mai mult.
Domnul consilier local Bodrug intervine și precizează că evenimentul a fost organizat
pentru a fi unul solemn, în acord cu evenimentul celebrat, nu pentru a amesteca obiceiuri culinare
actuale.
Urmare a încheierii discuțiilor și a avizării favorabile a proiectulului de către toate comisiile
de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului, se trece la exprimarea votului.
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 și a valorii evaluate pentru imobil C2 – Extindere Grădiniță
cu Program Prelungit P + 1E, situat în strada Petru Rareș nr. 13, orașul Târgu Frumos și înscrierea
în evidențele contabile – inițiator, consilier local Mihai Condurache.
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Domnul consilier local, în calitate de inițiator al proiectului, precizează că a fost determinată
valoarea lucrărilor efectuate și însușite anterior, astfel că este necesară însușirea valorii evaluate și
înscrierea acestei valori în evidențele contabile.
Avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local sunt favorabile; prin
urmare, în lipsa discuțiilor și/sau a amendamentelor/ completărilor, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă punctul 10 de pe ordinea 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 Aleea Petru Rareș nr. 2, Orașul Târgu Frumos
și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, consilier local Costel Colotin.
Domnul consilier local Costel Colotin susține proiectul de hotărâre și arată că a fost
evaluată suprafața de teren identificată și însușită anterior în domeniul privat al orașului, astfel că
este necesară însușirea valorii evaluate în același domeniu privat și înscrierea acestei valori în
evidențele contabile.
Avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local sunt favorabile; prin
urmare, în lipsa discuțiilor și/sau a amendamentelor/ completărilor, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință, domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță, prezintă punctul
11 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 939,00
mp, situat în strada Grigore Trancu Iași nr. 5, înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral – 1204, oraș
Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Costel Colotin.
Domnul consilier local Costel Colotin precizează faptul că titularul contractului de
concesiune încheiat pentru terenul în discuție și-a manifestat intenția de a cumpăra terenul
concesionat, astfel că terenul a fost supus evaluării în vederea stabilirii condițiilor de vânzare.
În urma prezentării proiectului de către inițiator, având în vedere faptul că toate comisiile de
specialitate ale Consiliului Local l-au avizat favorabil, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă punctul 12 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărăre
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu
Frumos, str. Adâncata nr. 24, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62398 a Orașului Târgu
Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș.
Domnul viceprimar preia cuvântul și arată că la secretariatul primăriei s-a înregistrat o cerere
pentru constituirea dreptului de superficie pe terenul din strada Adâncata nr. 24, în suprafață de
500 mp. Cererea a fost formulată de proprietarul construcției edificate pe acest teren. În acest sens,
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a fost întocmit un raport de evaluare, fiind necesare aprobarea de către consiliul local a acestui
raport de evaluare și aprobarea constituirii dreptului de superficie.
Având în vedere avizele favorabile emise de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate,
familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport și de către Comisia de amenajare a
teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al
Oraşului 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 13 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărăre
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu
Frumos, str. Adâncata nr. 26, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62400 a Orașului Târgu
Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiatorul său care precizează că situația este
identică cu aceea de la punctul anterior al ordinii de zi.
După
prezentarea
proiectului
de
către
inițiator,
se
constată
lipsa
amendamentelor/completărilor. De asemenea, se constată că proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,
cultură, culte, tineret şi sport și de către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție
mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, drept pentru
care 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 14 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la
cererea de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă
Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv,
respectiv Statutul ARSACIS – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar precizează că nu este nici prima și, probabil, nici ultima dată când este
solicitat acordul UAT Târgu Frumos pentru aderarea unei noi unități administrativ – teritoriale la
ARSACIS. De fiecare dată când un UAT dorește să adere la ARSACIS, UAT-urile care sunt deja
membre ale acestei asociații trebuie să voteze cu privire la cererea de aderare formulată.
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.
În lipsa discuțiilor și/sau amendamentelor, 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 15 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 48/2009 prin Actul adițional nr. 29 – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
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Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie,
muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport și de către Comisia de amenajare a
teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al
Oraşului Târgu Frumos din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos.
Nu s-au înregistrat discuții și/sau completări/amendamente, drept pentru care s-a supus 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 Proiect de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2019 – inițiator,
consilier local Tudorel Mihăiță Drobotă.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță arată că, așa cum se știe, o dată la 3 luni,
președinția ședințelor consiliului local se schimbă, cu aplicarea algoritmului cunoscut, următoul pe
listă pentru a deține calitatea de președinte de ședință fiind domnul viceprimar Ion Alexa –
Angheluș.
După prezentarea proiectului de hotărâre, 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 ianuarie –
martie 2019, în persoana domnului viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
În continuare, președintele de ședință prezintă punctul suplimentar al ordinii de zi, respectiv
Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim IV,
anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu
Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar preia cuvântul și arată că s-au primit, din cote defalcate, 37,76 mii lei,
devenind astfel obligatorie rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2018, suma fiind
distribuită astfel: 3 mii la cheltuieli personal sănătate publică, asistență medicală în școli, iar 34,76
mii, diferența, la bunuri și servicii.
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Orașului Târgu Frumos. Nefiind înregistrate discuții suplimentare ori amendamente cu
privire la proiectul de hotărâre supus analizei consiliului local, 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 Ionel Vatamanu precizează că au fost
pregătite, pentru fiecare consilier local, un exemplar al Monografiei Orașului Târgu Frumos, o
plachetă centenar și un cadou.
Domnul consilier local Enea Sergiu – Constantin precizează că este un gest impresionant și
că sunt așteptate recenziile colegilor consilieri locali cu privire la lucrarea realizată – „Momografia
Orașului Târgu Frumos”.
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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,
Consilier local DROBOTĂ TUDOREL–MIHĂIȚĂ

SECRETAR,
SPULBER FELICIA–ELENA
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