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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 28531/31.01.2019 

 

 

MINUTA   

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 31.01.2019  

 

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

Dispoziţia Primarului nr. 18 din 18.01.2019, 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 

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. 18/18.01.2019, 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 19.12.2018; 

2. Aprobarea procesului – verbal al ședinței Consiliului local al orașului Târgu Frumos 

convocate de îndată pentru ziua de 08.01.2019; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile și pășunile 

închiriate, a redevenței terenurilor concesionate, a obligației de plată pentru terenurile ce 

reprezintă dreptul de superficie pe zone și grupe ale orașului Târgu Frumos, a cuantumului 

chiriei pentru locuințele A.N.L., locuințele fond locativ vechi, locuințele sociale închiriate, 

pentru anul 2019, în conformitate cu indicele de inflație – iniţiator, primar Ionel Vatamanu; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos, aferente 

anului 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției 

părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea 

Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice 

de hrană în anul 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

6. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritorială a Orașului Târgu Frumos, județul 

Iași, pentru anul școlar 2019 – 2020 – iniţiator, primar Ionel Vatamanu; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu 

al primăriei Orașului Târgu Frumos și din serviciile publice de interes local din subordinea 

acesteia – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Târgu Frumos – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea APAVITAL S.A. a rețelelor 

edilitare construite în 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”, 

proprietate publică a Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului proprietate publică – Piață 

agroalimentară, situată în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, orașul Târgu Frumos – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu; 

11. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

aprobarea măsurilor de eficientizare a modului de completare și ținere a registrului agricol 

la nivelul Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 
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12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

47/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62577, situat în strada 

Crizantemelor nr. 26, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

23/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62767, situat în strada Grigore 

Trancu Iași nr. 3, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Costel Colotin; 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

53/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62768, situat în strada 

Constantin Erbiceanu nr. 18, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai 

Feodot; 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

65/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62501, situat în strada 

Constantin Erbiceanu nr. 3, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Costel Colotin; 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

55/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62785, situat în strada 

Constantin Erbiceanu nr. 8, orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa 

Angheluș; 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

10/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62760, situat în strada Teilor 

nr. 1, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Mihai Condurache; 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

1/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62771, situat în strada Plugari nr. 

8, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

36/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 61246, situat în strada Plugari 

nr. 10, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Mihai Condurache; 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

32/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62407, situat în strada 

Crizantemelor nr. 27, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot; 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 

48/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62489, situat în strada 

Constantin Erbiceanu nr. 20, orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa 

Angheluș; 

22. Diverse.   

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

„împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

 

 



4 

 

       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 19.12.2018. 

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 

19.12.2018, 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 19.12.2018 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 
 

Aprobarea procesului – verbal al ședinței Consiliului local al orașului Târgu Frumos 

convocată de îndată pentru ziua de 08.01/2019. 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi.  

Nu se înregistrează discuții și/sau întrebări și/sau nelămuriri și/sau obiecțiuni cu prrivire la 

conținutul procesului – verbal supus aprobării; așa fiind, se supune la vot. 

Procesul – verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Târgu Frumos convocată de 

îndată pentru ziua de 08.01.2019 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 
 

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

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

privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile și pășunile închiriate, a redevenței 

terenurilor concesionate, a obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă dreptul de superficie 

pe zone și grupe ale orașului Târgu Frumos, a cuantumului chiriei pentru locuințele A.N.L., 

locuințele fond locativ vechi, locuințele sociale închiriate, pentru anul 2019, în conformitate cu 

indicele de inflație – iniţiator, primar Ionel Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de către inițiator, constatându-se lipsa amendamentelor și/sau 

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

favorabile emise de către Comisia economică, financiară și de disciplină, 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 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 al ordinii de zi, respectiv respectiv Proiect de 

hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos, aferente anului 2019 – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu. 

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 53 din 24.01.2019 

și intrarea în vigoare la aceeași dată, 24.01.2019, a Legii nr. 38/17.01.2019 pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit căreia stabilirea cuantumului burselor 
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acordate elevilor se face anual prin hotărâre a guvernului, inițiatorul proiectului de hotărâre 

propune retragerea acestuia de pe ordinea de zi; așa fiind, se supune la vot retragerea proiectului de 

pe ordinea de zi a ședinței. 

Retragerea proiectului de hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă” și 0 „abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/reprezentanților 

legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea Unității Administrativ Teritoriale 

Oraș Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2019 – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu. 

În urma prezentării proiectului de hotărâre de către inițiator, constatându-se lipsa 

amendamentelor/completărilor/discuțiilor cu privire la proiectul de hotărâre supus analizei și având 

în vedere avizul favorabil emis de către Comisia economică, financiară și de disciplină, 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 6 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

administrativ – teritorială a Orașului Târgu Frumos, județul Iași, pentru anul școlar 2019 – 2020 – 

iniţiator, primar Ionel Vatamanu. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiatorul acestuia.  

Constatându-se lipsa amendamentelor/completărilor/discuțiilor și avizarea favorabilă a 

proiectului de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, 

cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului local al Orașului Târgu Frumos, 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 stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al primăriei Orașului Târgu 

Frumos și din serviciile publice de interes local din subordinea acesteia – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de către inițiator și epuizarea discuțiilor generate de proiectul 

de hotărâre supus analizei, constatându-se faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de 

către toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local, se procedează la exercitarea 

votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 



6 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de către inițiator și epuizarea discuțiilor generate de proiectul 

de hotărâre supus analizei, constatându-se faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de 

către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, 

tineret şi sport din cadrul Consiliului local, se procedează la exercitarea 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 transmiterea în administrarea APAVITAL S.A. a rețelelor edilitare construite în 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”, proprietate publică a Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de către inițiator, constatându-se faptul că nu sunt discuții 

și/sau amendamente/completări, precum și faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de 

către toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local, se procedează la exercitarea 

votului. 

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 schimbarea destinației imobilului proprietate publică – Piață agroalimentară, 

situată în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, orașul Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de către inițiator, constatându-se faptul că nu sunt discuții 

și/sau amendamente/completări, precum și faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de 

către toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local, se procedează la exercitarea 

votului. 

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

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de 

hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și aprobarea măsurilor 

de eficientizare a modului de completare și ținere a registrului agricol la nivelul Orașului Târgu 

Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiator, în lipsa 

discuțiilor/amendamentelor/completărilor, se procedează la exprimarea votului, proiectul de 

hotărâre fiind 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, 
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urbanism, protecție mediu, tursim și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Frumos. 

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

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință, domnul viceprimar Alexa Angheluș Ion, prezintă punctul 12 de pe 

ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de 

concesiune nr. 47/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62577, situat în strada 

Crizantemelor nr. 26, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiatorul său. Proiectul a fost avizat favorabil 

de către Comisia economică, financiară și de disciplină și de către Comisia juridică, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport. 

Nefiind înregistrate discuții și/sau amendamente, 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 13 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 23/25.01.1994, pentru terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 62767, situat în strada Grigore Trancu Iași nr. 3, orașul Târgu Frumos – 

inițiator, consilier local Costel Colotin. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor și având în vedere avizele 

favorabile emise de comisiile 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 14 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 53/25.01.1994, pentru terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 62768, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 18, orașul Târgu Frumos – 

inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Avizele comisiilor de specialitate, 

respectiv al Comisiei economice, financiare și de disciplină și al Comisiei juridice, de învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport, sunt favorabile. 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 15 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 65/25.01.1994, pentru terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 62501, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3, orașul Târgu Frumos – 

inițiator, consilier local Costel Colotin. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor și având în vedere avizele 

favorabile emise de comisiile de specialitate, se procedează la exprimarea votului. 

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

„abţineri”.  
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Președintele de ședință prezintă punctul 16 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 55/25.01.1994, pentru terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 62785, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 8, orașul Târgu Frumos – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Avizele comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 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 17 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 10/25.01.1994, pentru terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 62760, situat în strada Teilor nr. 1, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier 

local Mihai Condurache. 

După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiator, în lipsa 

discuțiilor/amendamentelor/completărilor, se procedează la exprimarea votului, proiectul de 

hotărâre fiind avizat favorabil de către Comisia economică, financiară și de disciplină, precum și 

de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, 

tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos. 

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

„abţineri”.  

 

În continuare, președintele de ședință prezintă punctul 18 al ordinii de zi, respectiv Proiect 

de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 1/25.01.1994, pentru 

terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62771, situat în strada Plugari nr. 8, orașul Târgu Frumos – 

inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor și având în vedere avizele 

favorabile emise de comisiile 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 prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 36/25.01.1994, pentru terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 61246, situat în strada Plugari nr. 10, orașul Târgu Frumos – inițiator, 

consilier local Mihai Condurache. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Avizele comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. Așa fiind, se supune la vot. 

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

„abţineri”.  

 

În continuare, președintele de ședință prezintă punctul 20 al ordinii de zi, respectiv Proiect 

de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 32/25.01.1994, pentru 
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terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62407, situat în strada Crizantemelor nr. 27, orașul Târgu 

Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

După prezentarea proiectului de către inițiator, constatându-se faptul că nu sunt discuții 

și/sau amendamente/completări, precum și faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de 

către Comisia economică, financiară și de disciplină, precum și de către Comisia juridică, 

învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul 

Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, se procedează la exercitarea 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 prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 48/25.01.1994, pentru terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 62489, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 20, orașul Târgu Frumos – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, în lipsa discuțiilor și având în vedere avizele 

favorabile emise de comisiile de specialitate, se procedează la exprimarea votului. 

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

„abţineri”.  

 

După epuizarea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi și a tuturor discuțiilor, 

președintele de ședință, în persoana domnului viceprimar Alexa – Angheluș Ion declară 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 ALEXA – ANGHELUȘ ION                           SPULBER FELICIA–ELENA  


