ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 30320/28.02.2019
PROCES – VERBAL
Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
din data de 28.02.2019
Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată, prin
Dispoziţia Primarului nr. 98 din 22.02.2019, 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
2. Sburlea Vasile
3. Bodrug Dragoș – Lucian
4. Feodot Neculai
5. Aldea Ioan
6. Amarie Mărioara
7. Toarbă Daniel
8. Arvinte Daniel – Costin
9. Drobotă Tudorel – Mihăiţă
10. Colotin Costel
11. Jalbă Armin – Constantin
12. Chelaru Larisa – Mihaela
13. Condurache Mihai
14. Vatamanu Ionuț – Nicușor
15. Tătaru Gheorghe
16. Moroi Timofti
17. Enea Sergiu – Constantin

- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- Prezent
- 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. 98/22.02.2019, 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 31.01.2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a
Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Orașului Târgu Frumos – inițiator,
primar Ionel Vatamanu;
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a
unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2018 – inițiator,
primar Ionel Vatamanu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea
evenimentului „Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie 2019” în Orașul Târgu Frumos,
Județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile de intervenție în
cazurile de violență domestică în Orașului Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion
Alexa – Angheluș;
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr.
12/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62752, situat în strada
Constantin Erbiceanu nr. 28, orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa –
Angheluș;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în folosință gratuită, către o asociație
non – profit, pentru o perioadă determinată, a încăperilor din incinta unui imobil aflat în
proprietatea publică a orașului Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa –
Angheluș;
9. Informare – Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali din orașul
Târgu Frumos în sem. II al anului 2018;
10. Diverse.
Domnul primar al Orașului Târgu Frumos, în persoana domnului Ionel Vatamanu, preia
cuvântul și adresează tuturor „Bună ziua!”, 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 punctelor de pe ordinea de zi.
Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu
Frumos din data de 31.01.2019.
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
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31.01.2019, 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 31.01.2019 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 Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Orașului Târgu Frumos –
inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Este prezentat proiectul de către inițiator, după care se solicită opinia comisiilor de
specialitate, având în vedere faptul că domnul primar a fost în imposibilitate de a ajunge la
ședințele comisiilor.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță, în calitate de președinte al Comisiei
economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos,
precizează că la ședința comisiei de specialitate s-a discutat cu privire la proiectul supus
dezbaterii pornindu-se de la faptul că strategia este întocmită pentru perioada 2019 – 2023. S-a
discutat cu privire la propunerile prinse în strategie, respectiv cu privire la centrele pentru
bătrâni și pentru copii. De asemenea, s-a discutat pe marginea calendarului prins în strategie
raportat la perioada pentru care a fost întocmită.
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 și de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport 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 3 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate
din bugetul local al Orașului Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator său. Domnul primar precizează că
planul de acţiune conţine măsuri specifice pentru îmbunătăţirea activităţii furnizorului de
servicii sociale Primăria Orașului Târgu Frumos, propuneri care reprezintă transfigurarea în
obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui sistem de
asistenţă socială coerent, adaptat nevoilor locale ale locuitorilor orașului.
Planul urmăreşte dezvoltarea serviciilor sociale, precum şi crearea unor servicii sociale
specializate pentru acoperirea unei problematici sociale cât mai diverse și cerinţelor crescânde
pe fondul schimbărilor sociale și economice.
Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea planului de acțiune la nivelul
orașului trebuie să respecte principiul parteneriatului și să implice consultări cu reprezentanți ai
autorităților locale, cu organizații, parteneri economici și sociali, beneficiari, pentru promovarea
egalității de șanse și nediscriminării.
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Principiile aplicabile acestui cadru partenerial sunt valorificarea experienței, a bunelor
practici și transfer de expertiză/cunoștințe partenerilor relevanți, asigurarea asumării de către
toate părțile implicate a intervențiilor planificate.
Cadrul partenerial trebuie să aibă că scop: stabilirea principalelor obiective strategice și
priorități de intervenție a planurilor de acțiune; obținerea acordului tuturor actorilor implicați,
asupra obiectivelor strategice, a principalilor indicatori de rezultat, a modalităților de
implementare, monitorizare și evaluare a planului de acțiune; asigurarea corelării acțiunilor
prevăzute în plan; asigurarea participării și implicării responsabile a partenerilor în scopul
stabilirii și asumării acțiunilor planificate.
Pentru urmărirea eficientă a acțiunilor stabilite în cadrul planul de acțiune este nevoie de
o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților întreprinse.
Constatându-se lipsa amendamentelor/completărilor/discuțiilor cu privire la proiectul de
hotărâre supus analizei și având în vedere avizele favorabile emise 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 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 punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe
constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar Ionel Vatamanu, în calitate de inițiator al proiectului, preia cuvântul și
arată că, la sfârșitul anului 2018 s-a făcut inventarierea integrală a tuturor bunurilor aflate în
patrimoniul Orașului Târgu Frumos. Cu această ocazie, comisiile de inventariere au constatat
bunurile care trebuie scoase din uz și casate, pe care le-am menționat ca atare în documentațiile
întocmite.
După prezentarea proiectului de către inițiator, neînregistrându-se discuții și/sau
necesitatea amendării în vreun fel a proiectului de hotărâre, constatându-se, de asemenea, 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 5 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua Internațională a
Femeii – 8 Martie 2019” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași – iniţiator, primar Ionel
Vatamanu.
Domnul primar, în calitate de inițiator, precizează că deja se știe că în fiecare an s-a căutat
să nu se treacă peste ziua de 8 Martie fără să fie sărbătorită. Anul acesta va fi organizat un
spectacol la Casa de Cultură „Garabet Ibrăileanu”, care presupune un cost între 11 și 15 mii lei,
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urmând ca diferența între 15 și 19 mii lei să fie alocată pentru cadouri pentru doamnele care vor
participa la spectacol, precum și pentru colege.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță întreabă care este ora la care va avea loc
spectacolul. Domnul primar răspunde că ora programată este 16:00.
După prezentarea proiectului de hotărâre, se constată că acesta a fost avizat favorabil de
către toate comisiile de specialitate ale consiliului local. 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 următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiect de
hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile de intervenție în cazurile de violență
domestică în Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator, care precizează că este necesar să fie
asigurată intervenția operativă în caz de violență domestică. Intervenția va fi realizată cu
ajutorul autovehiculului cu regim special din dotarea Biroului de Poliție Local a Orașului Târgu
Frumos. Echipa mobilă va întreprinde toate demersurile necesare pentru depășirea riscului
imediat. Dacă se emite ordin de protecție, atunci agresorul va fi extras din mediul ostil creat și
va fi dus la unul dintre adăposturile puse la dispoziție de primăria Orașului Târgu Frumos.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță apreciază ca fiind bună inițiativa și
întreabă dacă nu ar fi bună și o promovare a acesteia, cu fluturași, cu indicarea numerelor de
telefon ale persoanelor din echipa mobilă.
Domnul viceprimar Ion Alexa – Angheluș precizează că deja se face publicitate prin
intermediului postului local de televiziune care filmează și înregistrează prezenta ședință
ordinară a consiliului local.
După epuizarea prezentării și a discuțiilor generate, constatându-se lipsa amendamentelor
și constatându-se că proiectul a fost avizat favorabil 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 procedează 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 prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 12/25.01.1994, pentru
terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62752, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 28, orașul
Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către domnul viceprimar, în calitate de inițiator,
care precizează că este vorba despre un contract de concesiune încheiat în 1994, ajuns la finalul
perioadei pentru care a fost încheiat. A fost evaluat terenul în vederea stabilirii redevenței
datorate de către concesionar.
După prezentarea proiectului de hotărâre, constatându-se lipsa amendamentelor și a
discuțiilor, precum și avizele favorabile exprimate de către Comisia economică, financiară și de
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disciplină și de către Comisia juridică, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,
cultură, culte, tineret şi sport, 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 8 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordării în folosință gratuită, către o asociație non – profit, pentru o perioadă
determinată, a încăperilor din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a orașului Târgu
Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
În prezentarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii, domnul viceprimar precizează că
s-a pornit de la o adresă din partea Asociației „Glasul Vieții”, asociație non – profit care acordă
sprijin în mod special tinerelor mame aflate în impas. Președintele acestei asociații, în persoana
preotului paroh de la biserica din curtea Maternității Cuza Vodă, a precizat că au fost numeroase
mămici aflate în impas care s-au deplasat la Iași pentru a cere sprijin de la Asociația „Glasul
Vieții”. Or, ca să nu mai fie nevoie ca mămicile să meargă Iași pentru diverse ajutoare,
Asociația solicită sprijin de la Primăria Orașului Târgu Frumos în sensul de a-i pune a dispoziție
un spațiu în care să aducă și să depoziteze ajutoarele, pentru ca apoi să le împartă mamelor din
oraș și/sau din localitățile limitrofe.
În Târgu Frumos, există Baza sportivă cu câteva încăperi disponibile pe care le putem da
în comodat către această organizație non-profit. În felul acesta, facem un gest frumos pentru
mamele din orașul Târgu Frumos.
După prezentarea realizată de către domnul viceprimar, se constată lipsa
amendamentelor. Se constată, de asemenea, că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de
comisiile de specialitate solicitate. Așa fiind, 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 9 al ordinii de zi, respectiv Informare – Raport
privind activitatea desfășurată de asistenții personali din orașul Târgu Frumos în sem. II al
anului 2018.
Raportul de activitate a fost prezentat consilierilor locali, fiind comunicat către aceștia
împreună cu celelalte materiale de ședință. Nu se înregistrează discuții cu privire la conținutul
său.
După epuizarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi aprobată, preia cuvântul domnul
consilier local Feodot Neculai care precizează că drumul de acces de lângă liziera Fandolica și
strada Petru Poni era utilizat, pe vreme bună, de către utilajele producătorilor pentru a scurta
drumul. Drumul a fost închis și domnul consilier local Feodot Neculai întreabă dacă, odată cu
vremea bună, se va redeschide acest drum de acces pentru producătorii locali. Subliniază rolul
drumului în a scurta traseul și timpul până la loturile de pământ ale producătorilor.
Domnul primar, ca răspuns, arată că în zona aceea este un adevărat focar de infecție din
cauza gunoaielor aruncate. De asemenea, în aceeași zonă au fost văzuți câini părăsiți, aduși
probabil din alte UAT-uri. Cu privire la câini, mai precizează că UAT Oraș Târgu Frumos mai
are contract până în iunie 2019 pentru prins și ridicat câini comunitari cu suma de 125 lei/câine
prins și ridicat. Acești câini sunt duși la padoc unde li se asigură hrană, tratament, consult, grijă
timp de o săptămână. Medicul de la padoc îi consultă în fiecare zi pe câinii de acolo. După iunie,
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va trebui găsit un alt operator economic sau o altă soluție, în condițiile în care noile oferte sunt
cu cel puțin 550 lei/câine ridicat sau cu 700 lei/câine luat cu totul. S-a discutat chiar cu medicul
de la padoc pentru achiziționarea unei arme în vederea gestionării problemei în regim propriu.
Domnul consilier local Feodot Neculai propune ca persoanele care aduc gunoi sau care
lasă câini să fie identificate și sancționate, astfel încât, când vremea va fi din nou bună, drumul
de acces menționat să poată fi deschis și practicat. Drumul e mai scurt cu circa 10 km ceea ce
face ca timpul să fie mai scurt și costurile să fie mai scăzute.
Domnul primar menționează faptul că, în procesul de reamenajare a clădirii primăriei, va
fi scos paravanul de la intrare și va fi înlocuit cu o zonă de recepție unde vor fi montate
receptoare pentru camerele de supraveghere montate în oraș, astfel că imaginile preluate de
aceste camere vor putea fi vizualizate în timp real, ceea ce va permite identificarea de îndată a
persoanelor care nu respectă regulile.
Domnul viceprimar intervine și arată că drumul acela de acces este de fapt pășune.
Intervine și domnul consilier local Sburlea Vasile care precizează că padocul pierde
câinii.
Domnul viceprimar arată că, la padoc, este asigurată paza, iar medicul îi vede zilnic pe
câini, astfel că nu au cum să se piardă. Mai mult, există în zona Măicuța o doamnă Lupescu ce
și-a asumat niște căini pentru adopție. Le-a făcut cuști, le dă mâncare, nu i-a luat încă/însă cu
acte. De asta, se vor face demersuri pentru încheierea de acte de adopție a respectivilor câini, ca
să ști că e direct răspunzătoare de ei și de ceea ce fac acești câini.
Preia cuvântul domnul consilier local Costel Colotin care precizează că ar trebui luate
măsuri cu/în ceea ce privește oamenii care îi alimentează pe câinii fără stăpân. Pe strada Serelor
sunt câini fără stăpân cărora oamenii le dau mâncare, astfel că animalele s-au stabilit acolo și
latră la alți oameni, la copii. Câinii au fost prinși, dar apoi s-au întors tot acolo pentru că primesc
mâncare.
Domnul viceprimar menționează că poate este oportună inițierea unui proiect de hotărâre
prin care să se interzică hrănirea câinilor comunitari.
Domnul primar precizează că au fost identificate deja persoanele care dau mâncare
câinilor fără adăpost.
Domnul consilier local Costel Colotin face vorbire despre cei care mătură strada în
fiecare zi, între 7:30 și 8:00.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță precizează că s-a întâmplat ca unii
oameni să taie gardul doar ca să le dea, în fiecare zi, apă și mâncare câinilor străzii.
Domnul consilier local Sburlea Vasile precizează că tocmai despre asta este vorba, sunt
oameni care vin și iau câinii de la padoc pentru ca apoi să le dea drumul înapoi pe străzi.
După epuizarea tuturor discuțiilor, nefiind alte propuneri sau discuţii, președintele de
ședință 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 ALEXA – ANGHELUȘ ION

SPULBER FELICIA–ELENA
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