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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 28532/31.01.2019 

 

 

PROCES VERBAL   

   al 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”. 
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       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. 

Inițiatorul proiectului, respectiv domnul primar Ionel Vatamanu, preia discuțiile și, în 

prezentarea proiectului inițiat arată că din comunicarea Institutului Național de Statistică,  Direcția 

de Statistică Iași din 14.01.2019, înregistrată la secretariatul primăriei în data de 18.01.2019, 

indicele de inflație a prețurilor de consum în 2018 a fost de 3,27%. Ca urmare, chiriile, redevențele 

și obligațiile de plată datorate UAT se vor majora exclusiv cu acest coeficient, respectiv cu indicele 

de inflație. Zonarea în Orașul Târgu Frumos a rămas aceeași. 

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”.  
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Președintele de ședință prezintă punctul 4 al ordinii de zi, 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. 

Este prezentat proiectul de către inițiator, după care domnul consilier local Drobotă Tudorel 

Mihăiță precizează că în susținerea proiectului a fost invocat art. 82 din Legea nr. 1/2011, însă în 

Monitorul Oficial al României din 21.01.2019 a fost publicat decretul privind actualizarea legii 

învățământului. Astfel, potrivit art. 82 alin. 1 indice 1 din lege, cuantumul minim al burselor se 

stabilește anual prin hotărâre a guvernului. 

Domnul primar precizează faptul că, prin legea de modificare a legii educației naționale, 

consiliile locale au pierdut dreptul de a stabili cuantumul și numărul burselor, motiv pentru care 

soluția cu privire la proiectul de hotărâre propus este de a-l retrage din ședință, însă este bie de știut 

ce s-a discutat în ședința comisiei economice de specialitate. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță precizează că discuțiile din ședința 

comisiei economice au fost legate de cauntumul burselor. 

Cu această ocazie, domnul primar adresează consilierilor locali întrebarea dacă este corect 

ca o insituție de învățământ să acorde 30 de burse, însă promovabilitatea la examenele naționale să 

fie minimă sau chiar nulă. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță precizează că tocmai acest lucru a fost 

discutat în ședința comisiei de specialitate, respectiv inexistența unor criterii care să stabilească în 

mod clar cine are dreptul la bursă, însă, în contextul modificării legislației privind acordarea 

burselor, discuțiile purtate sunt irelevante. 

Domnul primar menționează faptul că nu au existat criterii clare, astfel că s-a întâmplat ca la 

Școala „Ion Creangă”, unde cursurile sunt frecventate și de elevi de etnie romă, ca urmare a 

desființării Școlii nr. 3, să fie acordate 15 burse sociale, iar la Școala „Garabet Ibrăileanu” să fie 

acordate 32 de burse sociale. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță precizează că trebuia adoptat un  

regulament, unitar aplicabil tuturor școlilor, cu privire la acordarea burselor. A lipsit acest 

regulament  și, dacă legea nr. 38/2019 nu era adoptată, atunci ar fi fost de acord să se dea burse de 

300 de lei doar elevilor cu media 10. 

Domnul primar arată că există totuși guverbabți care vor să elimine favoritismele și 

mediocritatea. 

Domnul consilier local Drobotă continuă ideea anterioară precizând că, dacă nu ar fi fost 

adoptată legea nr. 38/2019, atunci ar fi pus în discuție adoptarea unui regulament și a unor criterii 

clare pentru acordarea burselor. 

După epuizarea tuturor discuțiilor, 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 acordate elevilor se face anual prin hotărâre a guvernului, 



6 

 

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. 

Domnul primar, în calitate de inițiator al proiectului, precizează faptul că prețul/costul zilnic 

a rămas același. S-au purtat discuții cu doamna care administrează activitatea Creșei Orașului 

Târgu Frumos cu privire la oportunitatea de a se lua legătura cu firma care asigură furnizarea 

serviciilor de catering pentru a preîntâmpina o imposibilitate de a furniza serviciile contractate din 

cauza majorării prețului mărfurilor.  

Doamna care administrează activitatea creșei a precizat că sunt mulțumiți de serviciile de 

catering și de firma care le oferă pentru copiii de la creșă, precizând, totodată, faptul că această 

firmă nu a cerut nicio majorare. 

În același context, domnul primar promite că va fi analizată situația personalului de la creșă, 

întrucât sunt 10 salariați și circa 40 de copii, cu alte cuvinte sunt cam 4 copii la un angajat. 

Programul creșei se desfășoară în două schimburi, însă instalatorul nu se ocupă cu grija copiilor. 

Or, în condițiile în care mâncarea copiilor este adusă de o firmă de catering, totuși, cheltuielile cu 

personalul sunt foarte mari; creșa are și magazioner, și spălătoreasă. Așa că se impune analiza 

activității personalului creșei, urmând ca analiza efectuată să fie prezentată consiliului local pentru 

a se lua o hotărâre pentru eficientizarea acestei activități. 

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 care precizează că a rămas 

rețeaua aprobată pentru anul școlar 2018 – 2019. Nu sunt modificări la rețeaua aprobată anterior, 

însă Inspectoratul Școlar Județean Iași solicită, la fiecare început de an, aprobarea rețelei școlare 

pentru anul școlar următor. Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi are ca obiect aprobarea 

rețelei școlare pentru anul 2019 - 2020. 
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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, domnul consilier local Drobotă Tudorel 

Mihăiță arată că, în ședința comisiei de specialitate, discuțiile corespunzătoare acestui punct aflat 

pe ordinea de zi au plecat de la diminuarea salariilor din administrația publică locală. 

Domnul primar, în calitate de inițiator, arată că exprimarea nu este corectă. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță precizează că personalul primăriei ar fi 

trebuit să beneficieze de o majorare a salariilor cu circa 10%. În atare condiții, diminuarea 

coeficienților, conform propunerii, reprezintă o diminuare a salariilor. 

Domnul primar arată că a discutat și a analizat situația financiară și cifrele furnizate de 

serviciul economic și de biroul de impozite și taxe locale și a ajuns la concluzia că la nivelul 

orașului, în anul 2019, nu vor exista aceleași încasări. Nu se mai văd bani în buzunarul cetățenilor.  

Conducerea sindicatului a avut o ședință cu membrii sindicatului din primăriei și au transmis 

un proces verbal al ședinței lor. Avizul sindicatului este însă unul consultativ, astfel că, în 

concluzie, punctul de vedere al sindicatului a fost să lase la aprecierea consiliului local propunerea 

privind salariile personalului primăriei.  

Totodată, domnul primar subliniază că nu este vorba despre o reducere a salariilor, salariile 

personalului rămânând la același nivel ca în luna decembrie 2018, la care se va adăuga norma de 

hrană. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță arată că norma de hrană este un drept 

complementar, care nu intră în cuantumul salariului de bază. 

Domnul primar subliniază faptul că menținerea coeficienților la nivelul aprobat anterior 

presupune 13 miliarde de lei în plus la bugetul local doar pentru salarii. 

Domnul Drobotă Tudorel Mihăiță arată că în anul 2018 nu a obligat nimeni pe nimeni să 

majoreze coeficienții. 

Domnul primar răspunde că nu a fost nicio obligație, însă în 2018, când s-a discutat despre și 

pentru majorarea salariilor, a existat o ședință de lucru în care s-a precizat foarte clar că majorarea 

de atunci va exista atât timp cât bugetul local va permite plata salariilor majorate. Dacă bugetul 

local nu mai poate suporta, atunci diminuăm procentul. 
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Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță întreabă dacă și salariile primarului și 

viceprimarului s-au diminuat, în spirit de solidaritate cu personalul primăriei. Precizează că a 

verificat care este salariul primarului și are informații că primarul beneficiază și de sporul de 20% 

pentru proiecte cu fonduri europene. Mai precizează că ar fi trebuit ca, pe anexele proiectului, să 

apară și coeficienții primarului și viceprimarului. 

Doamna secretar a unității administrativ – teritoriale precizează că legea stabilește în mod 

expres coeficienții primarului și al viceprimarului, astfel că nu există temei legal pentru includerea 

acestor coeficienți în anexele proiectului. Pe de altă parte, proiectul vizează salariile angajaților din 

aparatul propriu, nefiind chemat consiliul local să voteze salariul primarului și pe cel al 

viceprimarului. 

Domnul viceprimar arată că oamenii din primăriei au înțeles contextul, au înțeles că este o 

situație neclară, în sensul că deocamdată nu știm cum va arăta bugetul pe anul 2019. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță precizează că la momentul ținerii ședinței 

nu există niciun risc întrucât nu cunoaștem bugetul pentru anul 2019. În atare condiții, doar asistăm 

la o diminuare a salariilor. 

Domnul viceprimar subliniază, cu această ocazie, faptul că salariații nu cunosc, în fizic, nicio 

diminuare, întrucât oamenii vor primi în mână aceiași bani ca în decembrie 2018. 

După 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” exercitate de 

către domnii consilieri locali Drobotă Tudorel Mihăiță și Colotin Costel, și 0 „abţineri”.  

 

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. 

Domnul primar, în calitate de inițiator, precizează că în fiecare an este necesară actualizarea 

regulamentului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor raportat la modificările 

legislative intervenite prin toate ordonanțele și dispozițiile legale aplicabile în domeniu. 

Totodată, aduce la cunoștină consilierilor locali faptul că, înainte de ședință, a fost întocmită 

și expediată o adresă către Consiliul Județean Iași și Ministerul Finanțelor Publice, prin care le-am 

adus la cunoștință faptul că, din analiza execuției bugetare la 31.12.2018, sumele defalcate din 

TVA virate către bugetul local și taxele încasate pentru cărțile de identitate și pentru cărțile de 

identitate provizorii nu acoperă cheltuielile de funcționare a SPCLEP Târgu Frumos care 

deservește circa 86 de mii de locuitori din 17 unități administrativ – teritoriale (2 orașe și 15 

comune). Așa fiind, s-a concluzionat că orașul Târgu Frumos are o contribuție foarte mare, cu atât 

mai mult cu cât s-a cunoscut o reducere a numărului locuitorilor orașului de la circa 14 mii 

locuitori în anul 2012 la circa 10 mii de locuitori în anul 2018. 

Prin urmare, având în vedere analiza făcută și principiul proporționalității, s-a solicitat 

Consiliului Județean Iași și Ministerului Finanțelor Publice ca resursele financiare alocate să fie 

proporționale cu responsabilitățile stabilite în sarcina Orașului Târgu Frumos. Cu alte cuvinte, s-a 
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solicitat instituțiilor adresate sprijinul pentru alocarea resurselor financiar necesare de la bugetul de 

stat pentru asigurarea funcționării SPCLEP Târgu Frumos, până la înființarea de astfel de servicii 

în fiecare UAT. 

În ceea ce privește cifrele, în 2018 s-au înregistrat următoarele: veniturile serviciului au fost 

în sumă de 215.229 lei, din care 62.869 lei din încasări (taxe de eliberare a documentelor de 

identitate) și 152.360 lei din sume defalcate virate de la bugetul de stat; iar cheltuielile serviciului 

au fost de 497.293 lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli a fost suportată din bugetul local, cu 

toate că serviciile au fost oferite și UAT-urilor din jur. 

La primăria Podu Iloaiei s-au făcut demersuri pentru înființarea unui nou serviciu public 

comunitar local de evidență a persoanelor, însă demersurile făcute nu s-au concretizat. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță menționează faptul că înființarea unui alt 

serviciu de evidență a persoanelor care să preia din cetățenii deserviți de SPCLEP Oraș Târgu 

Frumos ar fi o soluție pentru eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor orașului, ca 

persoană juridică de drpet public. 

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. 

Inițiatorul proiectului precizează faptul că în ședința anterioară s-a aprobat preluarea 

investițiilor realizate și însușirea în domeniul public al orașului a rețelelor edilitare modernizate. 

Următorul pas este darea rețelelor, cu acordul dumneavoastră, în administrarea APAVITAL S.A. 

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. 
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Domnul primar Ionel Vatamanu, în prezentarea proiectului inițiat, precizează că piața din 

deal a rămas fără obiect după deschiderea Pieței Agroalimentare a orașului. Piața din deal a fost 

folosită de trei oameni fără adapost pentru a locui acolo. În atare condiții, apare ca fiind important 

să schimbăm destinația pieței pentru a o putea valorifica prin concesionare, închiriere sau orice alt 

mod care să aducă venituri la bugetul local, în loc să rămână în paragină și să fie adăpost pentru 

oamenii străzii. 

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, 

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. Domnul viceprimar precizează 

faptul că se propune prelungirea contractului de concesiune, prin act adițional, cu jumătate din 

durata inițială a acestuia, respectiv cu 12 ani și 6 luni. 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. 
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Domnul consilier local Colotin Costel preia cuvântul și, în prezentarea proiectului, arată 

faptul că în 1994 a fost încheiat contractul de concesiune având ca obiect terenul menționat. 

Contractul de concesiune a ajuns la maturitate, iar concesionarul a solicitat prelungirea duratei de 

concesionare.  

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. 

Domnul consilier local Neculai Feodot preia cuvântul și precizează faptul că este aceeași 

situație ca aceea de la punctul anterior al ordinii de zi, respectiv contract de concesiune pentru care 

s-a solicitat prelungirea duratei inițiale cu jumătate din aceasta, respectiv cu 12 ani și 6 luni. 

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. 

Domnul consilier local Costel Colotin precizează faptul că este aceeași speță, alt solicitant. 

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

local Mihai Condurache. 

În prezentarea proiectului, domnul consilier local Mihai Condurache arată că, având în 

vedere adresa concesionarului de prelungire, propune prelungirea contractului cu 12 ani și 6 luni.  

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 

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 



13 

 

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, domnul primar Ionel Vatamanu 

adresează consilierilor locali rugămintea de a lua în calcul faptul că, la controalele efectuate de 

Camera de Conturi, aceasta a sesizat că în 2012 – 2013, la locuințele ANL, s-a aplicat un procent 

foarte mare penalități. Așa fiind, cei de la Camera de Conturi au sugerat că ar exista posibilitatea 

recalculării penalităților. Cu privire la o parte dintre cei cărora li s-au calculat penalități au fost 

formulate cereri de chemare în judecată prin care s-a solicitat evacuarea nu pentru că ar fi 

răuplatnici, ci pentru că au aceste penalități de plătit. 

Ar trebui purtate discuții foarte clare cu privire la această situație, în urma cărora să poată fi 

promovat un proiect de hotărâre de consiliu local, dacă legislația permite, prin care să se hotărască 

exonerarea, de la plata penalităților, a celor care își plătesc la zi debitele. 

Mai precizează domnul primar și faptul că persoanele aflate în situația aratată anterior au 

fost invitate la discuții și, în urma acordului cu acestea, au fost eșalonate datoriile. Însă, mulți 

dintre aceștia au arătat că au plătit și că penalitățile trebuiau identificate atunci când au plătit, ar fi 

trebuit ținute din scurt. Așa fiind, poate se identifică o soluție pentru a-i ajuta pe cei care sunt într-o 

astfel de situație. 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță preia cuvântul și arată că depinde de cadrul 

legal. S-ar putea ca, totuși, Camera de Conturi să considere că au fost diminuate veniturile 

bugetului local. A văzut, însă, că la Pașcani este pe ordinea de zi o astfel de propunere și, în funcție 

de motivarea adoptării hotărârii, se poate lua în calcul analiza situației. 

Domnul primar Ionel Vatamanu precizează că soluția este posibilă dacă legislația permite. 

În continuare, domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță întreabă care este stadiul 

implementării hotărârii adoptate de consiliul local în vederea înrolării în SNEP pentru plata online. 

Doamna secretar a unității administrativ teritoriale arată că au fost făcute demersuri la BCR 

pentru obținerea unei oferte din partea instituției bancare. Procedura este în curs de derulare, 

nefiind finalizată. 

După epuizarea 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  


