ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 32070 /28.03.2019

PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
din data de 28.03.2019
Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată, prin
Dispoziţia Primarului nr. 132 din 22.03.2019, 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. 132/22.03.2019, 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 28.02.2019;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea datei de intrare în vigoare a Hotărârii Consiliului
Local al Orașului Târgu Frumos nr. 145 din 19.12.2018 privind instituirea și
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non – casnice în
Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor de consultanță, asistență și
reprezentare juridică în recurs, în Dosarul nr. 5957/99/2014* – inițiator, viceprimar Ion
Alexa – Angheluș;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului
Târgu Frumos, actualizat, precum și al Planului de pază al sediului Administrației Publice
Locale a Orașului Târgu Frumos, actualizat – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,
respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru restul de executat la obiectivul de
investiții „Modernizare Străzi în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași” – inițiator,
viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico –
economici privind obiectivul de investiții „Modernizare Rețea de Iluminat Public în
Orașul Târgu Frumos, Județul Iași” – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31.01.2019
privind schimbarea destinației imobilului proprietate publică – Piața agroalimentară,
situată în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion
Alexa – Angheluș;
8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a
condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 13, et. 3, scara B, bl. B1,
situat în strada Ștefan cel Mare, oraș Târgu Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local
Mihai Condurache;
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr.
46/01.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciar nr. 61267, situat în strada Jora nr.
2B, orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr.
57/25.01.1994 pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62799, situat în strada
Constantin Erbiceanu nr. 2, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea;
11. Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 precum și
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acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS – inițiator,
viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
12. 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, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și
iunie 2019 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
14. Diverse.
Ordinea de zi a fost suplimentată cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Serviciului Social în
comunitate – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Este supusă la vot ordinea de zi, astfel cum a fost 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 28.02.2019.
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi. Neînregistrându-se discuții și/sau solicitări de
completare/amendare, se procedează la exprimarea votului.
Procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos
din data de 28.02.2019 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”.
În continuare, președintele de ședință în persoana domnului viceprimar Ion Alexa
Angheluș prezintă al doilea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre pentru
modificarea datei de intrare în vigoare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr.
145 din 19.12.2018 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru
persoanele casnice și non – casnice în Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa –
Angheluș.
În prezentarea proiectului, inițiatorul acestuia, respectiv domnul viceptimar Ion Alexa –
Angheluș, arată că inițiativa sa este motivată de faptul că nu s-a terminat licitația publică pentru
stația de transfer de la Ruginoasa, stație unde ar trebui transportat gunoiul colectat în Orașul
Târgu Frumos de către operatorul care a câștigat licitația pentru colectare și transport.
Așa fiind, prin adresa menționată în preambulul proiectului de hotărâre, ADIS a
recomandat amânarea intrării în vigoare a hotărârii privind instituirea taxei speciale de salubrizare
adoptată în decembrie 2018.
În atare condiții, este pusă în discuție și supusă aprobării de către consiliul local
modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 145/2018 în sensul intrării în vigoare a taxei speciale de
salubrizare „la data comunicării de către operatorul economic a începerii efective a prestării
activităților ce reprezintă obiectul contractului reglementat la capitolul II art. 2 al Contractului
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de delegare a gestiunii serviciului colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași
nr. 357/30.10.2018”.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță intervine și întreabă dacă se cunoaște
vreun termen până la care se amână intrarea în vigoare a taxei speciale de salubrizare motivând
întrebarea adresată pe existența operatorului local de salubritate, respectiv a societății Termoserv
Salub S.A.
Domnul viceprimar răspunde la întrebare precizând că s-a solicitat asociației A.D.I.S. să
notifice începerea prestării activităților de către operatorul selectat cu două săptămâni înainte de
data începerii efective, urmând ca, în termenul de două săptămâni de la notificare, operatorul
local Termoserv Salub S.A. să rezolve cu rezilierea contractelor cu persoanele fizice și cu cele
juridice și, de asemenea, să rezolve cu salariații săi.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță mai întreabă dacă s-a făcut o estimare, o
simulare cu privire la cuantumul taxei de salubrizare pe care o vor avea de plătit persoanele
juridice.
Domnul viceprimar răspunde că, la data ședinței, încă se colectează declarații și date cu
privire la calculul taxei, însă aceasta, respectiv taxa de salubrizare, va fi calculată cu formulele
aprobate prin hotărârea din decembrie 2018, în funcție de criteriile stabilite prin același act
administrativ.
În continuare, constatându-se lipsa amendamentelor și/sau a completărilor cu privire la
proiectul de hotărâre supus analizei și având în vedere avizul emis de către Comisia economică,
financiară și de disciplină, avizul favorabil al Comisiei juridice, de învăţământ, sănătate, familie,
muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport și avizul emis 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”.
Se trece la prezentarea celui de-al treilea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare
juridică în recurs, în Dosarul nr. 5957/99/2014* – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
În prezentarea proiectului de hotărâre, inițiatorul precizează faptul că este vorba despre un
proces aflat pe rolul Curții de Apel Iași, în recurs, având ca obiect stabilirea limitei de hotar cu
Comuna Ion Neculce. Inițial, sentința primei instanțe a fost favorabilă unității administrativ –
teritoriale Orașul Târgu Frumos; Comuna Ion Neculce a formulat recurs care a fost admis de
Curtea de Apel Iași și care a condus la rejudecarea, pe fond, a procesului. Sentința pronunțată în
rejudecare este nefavorabilă Orașului Târgu Frumos, astfel că s-a formulat recursul aflat acum pe
rolul Curții de Apel Iași, pentru care este necesară angajarea servicilor unui avocat.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță solicită mai multe amănunte despre
litigiul menționat, respectiv despre zonele afectate de sentința pronunțată.
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Domnul viceprimar precizează faptul că, în fapt, limita de hotar între cele unități
administrativ – teritoriale a fost stabilită, de comun acord, în 2010. Cu toate acestea, în 2014,
Comuna Ion Neculce s-a gândit că vrea să revendice niște suprafețe de teren.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță insistă pentru precizări cu privire la
suprafețele de teren afectate de sentință.
Domnul viceprimar precizează faptul că este vorba despre extravilanul orașului, că
propunerile în acest sens au fost formulate în instanță, iar această anomalie trebuie îndreptată,
motiv pentru care s-a formulat recursul.
Doamna Spulber Felicia Elena, în calitate de secretar al unității administrativ – teritoriale
Orașul Târgu Frumos, menționează faptul că în ședințele anterioare a fost aprobată, de către
Consiliul Local al orașului, contractarea unui avocat. S-a întâmplat, însă, că avocatul a pierdut
procesul.
Domnul consilier local Toarbă Daniel precizează că, din informațiile pe care le deține, se
pare că se dorește ca limita de hotar cu Comuna Ion Neculce să fie aceea din 1968.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță precizează că nu a știut de această speță
și că soluția ar fi trebuit să fie adusă la cunoștința Consiliului Local al orașului.
Domnul viceprimar răspunde că ceilalți consilieri locali știu despre litigiu.
Domnul consilier local Enea Sergiu Constantin preia cuvântul și precizează că în
„Monografia Orașului Târgu Frumos”, din care fiecare consilier local a primit câte un exemplar
original, conține toate hărțile și hotărnicirile identificate în timpul cercetărilor care au condus la
întocmirea și publicarea Monografiei. Mai mult, în Monografia citată, este prezentat istoricul
graniței dintre Orașul Târgu Frumos și satele învecinate începând cu anul 1844 și până în anul
1968, la Legea nr. 2.
De asemenea, domnul consilier local Enea Sergiu Constantin precizează că satul
Războieni nu a existat până de curând, fiind o entitate juridică relativ nouă, înființată după Primul
Război Mondial, prin împroprietărirea din 1921. Pe de altă parte, granița între U.A.T.-uri este cu
totul artificială.
Mai mult, Comuna Ion Neculce nu a avut niciodată o graniță atât de aproape de Orașul
Târgu Frumos. Așa fiind, apare necesitatea unei abordări noi a speței, a unei alte viziuni, mai
atente.
Domnul consilier local Colotin Costel precizează că partea stângă a Văii Fandolica nu a
aparținut niciodată Comunei Ion Neculce. Tot timpul a aparținut de Târgu Frumos.
Domnul consilier local Enea Sergiu Constantin punctează faptul că realitatea istorică și
realitatea geografică sunt cu totul diferite de sentința adoptată de instanță.
În urma discuțiilor purtate, domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță trage
concluzia că instanța nu a avut în vedere argumentele discutate. În completare, domnul consilier
local Enea Sergiu Constantin arată că avocatul avut nu le-a fructificat.
Domnul consilier local Sburlea Vasile completează cele discutate cu precizarea că se aude
că limita cu Comuna Ion Neculce se apropie de imobilul aflat în proprietatea preotului Zugravu,
adică foarte aproape.
Domnul consilier local Enea Sergiu Constantin precizează că, dacă va fi nevoie, deja a
antamat discuții cu specialiști pentru zona Orașului Târgu Frumos, respectiv cu domnul profesor
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Boghian și cu domnul profesor Chelcu, care și-au manifestat disponibilitatea pentru a clarifica
situația în discuție și pentru a relua istoricul transferului de proprietate de la 1844 până la 1968.
Mai subliniază domnul consilier local Enea faptul că primăria s-a străduit foarte mult pentru a
documenta acest recurs.
Domnul consilier local Colotin Costel precizează că nu au avut intenția de a se stabili
limitele de hotar prin/la ședința Consiliului Local, subliniind doar pe faptul că ar fi fost necesară
informarea consilierilor locali cu privire la stadiul dosarului existent.
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.
După prezentarea proiectului de către inițiator și după epuizarea tuturor discuțiilor
generate de proiectul de hotărâre, constatându-se lipsa amendamentelor și avizul favorabil emis
de către comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, se supune
la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă cel de-al patrulea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Târgu Frumos,
precum și al Planului de pază al sediului Administrației Publice Locale a Orașului Târgu Frumos
– inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar procedează la prezentarea proiectului de hotărâre inițiat și precizează
că au fost comunicate consilierilor locali, exclusiv, proiectul de hotărâre, expunerea de motive și
raportul compartimentului de resort; planurile pentru care se cere aprobarea actualizării reprezintă
secrete de serviciu, astfel că nu au putut fi comunicate. Cu toate acestea, planurile sunt la mapa
ședinței și pot fi studiate, de oricine dorește.
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 Orașului
Târgu Frumos.
După prezentarea proiectului de către initiator, în lipsa amendamentelor/completărilor, se
procedează la exprimarea votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Este prezentat punctul 5 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru
restul de executat la obiectivul de investiții „Modernizare Străzi în Orașul Târgu Frumos, Județul
Iași” – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Domnul viceprimar precizează că
obiectivul de investiții privind Modernizarea străzilor în Orașul Târgu Frumos, în care sunt vizate
21 de străzi din oraș, este în curs de derulare încă din anul 2018, fiind apreciat de locuitorii
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orașului. Urmare a OUG nr. 114/2018 și a unei adrese primite de la Ministerul Finanțelor Publice,
este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță face precizarea că operatorul economic
selectat pentru realizarea lucrării a cerut actualizarea indicatorilor tehnico-economici.
Domnul viceprimar răspunde că solicitarea a venit ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.
114/2018. Mai subliniază domnul viceprimar faptul că trebuie văzută partea plină a paharului,
respectiv faptul că în Orașul Târgu Frumos se implementează proiecte, unele cu fonduri
europene, altele cu fonduri de la bugetul de stat, altele cu fonduri de la bugetul local, însă toate
aceste proiecte, care sunt publice, se implementează, se realizează. Mai precizează că se primesc
fonduri europene pentru proiectul FRUMOSS, pentru cel cu romii, pentru strada George Coșbuc,
toate aflate deja în curs de implementare, de derulare.
În acest context, domnul consilier local Enea Sergiu Constantin aduce felicitări și
precizează faptul că, dincolo de demagogie, asfaltul rămâne, aducând aminte de campania
electorală din 2012 și de obiectivele propuse atunci, obiective între care prioritară a fost și este
infrastructura.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel – Mihăiță precizează faptul că a avut două
inițiative, materializate în două hotărâri adoptate, care însă nu au fost puse în aplicare, respectiv
modernizarea Liceului Tehnologic „Petru Rareș” și înrolarea în SNEP.
Cu privire la înrolarea în SNEP, i se răspunde domnului consilier local Drobotă Tudorel –
Mihăiță că a fost semnat contractul cu unitatea bancară selectată și că, la data ținerii hotărârii,
operațiunea de înrolare este în curs de derulare, urmând a fi făcuți ultimii pași pentru ca plata online a impozitelor și taxelor să poată să fie efectuată.
În urma prezentării proiectului de către inițiator și după epuizarea tuturor discuțiilor,
neînregistrându-se necesitatea amendării în vreun fel a proiectului supus dezbaterii, constatânduse, de asemenea, faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat 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 următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici privind
obiectivul de investiții „Modernizare Rețea de Iluminat Public în Orașul Târgu Frumos, Județul
Iași” – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar precizează că sunt vizate 3 străzi ale orașului pentru modernizarea
rețelei de iluminat public, respectiv străzile Petru Rareș, Cuza Vodă și Ștefan cel Mare. Este un
proiect în care administrația publică locală se angajează și speră să îl ducă la bun sfârșit.
După prezentarea proiectului de hotărâre, se constată că acesta a fost avizat 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”.
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Președintele de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31.01.2019 privind schimbarea
destinației imobilului proprietate publică – Piața agroalimentară, situată în strada Ștefan cel Mare
nr. 2H, orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiatorul acestuia, respectiv de către domnul
viceprimar, care precizează că se dorește schimbarea destinației imobilului din piață în spațiu
comercial/de producție, cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.
După prezentarea proiectului de hotărâre, se constată lipsa amendamentelor și a discuțiilor,
precum și avizele exprimate de comisiile de specialitate ale consiliului local, respectiv 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. Prin urmare, 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 Proiectul de hotărâre
privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea
vânzării apartamentului nr. 13, et. 3, scara B, bl. B1, situat în strada Ștefan cel Mare, oraș Târgu
Frumos, jud. Iași – inițiator, consilier local Mihai Condurache.
Domnul consilier local Mihai Condurache, în calitate de inițiator al proiectului, preia
cuvântul și precizează că apartamentul care face obiectul proiectului de hotărâre aparține
domeniului privat al UAT Orașul Târgu Frumos. Chiriașul, care beneficiază de dreptul de
preemțiune la cumpărarea apartamentului, conform prevederilor legale aplicabile în materie de
închiriere de locuințe, a formulat cerere de cumpărare. Ca urmare, pentru stabilirea prețului
apartamentului, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare cu valoarea de piață a bunului
imobil aflat în discuție.
În urma prezentării, nu se înregistrează discuții. Proiectul a fost avizat de către toate
comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. Așa fiind, 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 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre
privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 46/01.01.1994, pentru terenul
înscris în Cartea Funciar nr. 61267, situat în strada Jora nr. 2B, orașul Târgu Frumos – inițiator,
viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar continuă prezentarea și precizează faptul că s-au încheiat cei 25 de ani
de concesiune, astfel că, în conformitate cu clauzele contractuale, concesionarul a optat pentru
prelungirea duratei contractului de concesiune cu jumătate din durata inițială, respectiv cu 12 ani
și 6 luni, formulând o cerere scrisă în acest sens.
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În urma prezentării proiectului de hotărâre, constatându-se lipsa amendamentelor și a
discuțiilor, precum și avizele exprimate 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, se trece la exprimarea votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință prezintă al 10-lea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 57/25.01.1994 pentru
terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62799, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 2, orașul
Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea.
Preia cuvântul domnul consilier local Ioan Aldea care, în calitate de inițiator, precizează
faptul că persoana cu care s-a încheiat contractul de concesiune a solicitat prelungirea duratei
contractului de concesiune cu 12 ani și 6 luni. Imobilul teren care face obiectul contractului de
concesiune este înscris în cartea funciară.
Proiectul a fost avizat 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.
După prezentarea proiectului, în lipsa discuțiilor și a necesității completării/amendării
proiectului în vreun fel, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
În continuare, este prezentat punctul 11 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre
privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar precizează faptul că poziția adoptată de U.A.T. Oraș Târgu Frumos,
ca membru asociat în ARSACIS, a decis modificarea procentului apei uzate . Inițial, operatorul
APAVITAL S.A. a dorit ca ARSACIS să adopte o hotărâre în sensul facturării apei uzate la
100% din apa furnizată (pentru mediul urban) și la 80% pentru mediul rural. În urma discuțiilor,
s-a obținut facturarea apei uzate cu aplicarea procentului de 80% pentru casele de locuit,
indiferent că sunt în mediul rural sau în mediul urban, și cu aplicarea procentului de 100% pentru
apartamente, respectiv pentru locuințele din condominii. În situația în care condominiile vor
instala contoare individuale pentru fiecare locuință, atunci locuințele contorizate individual vor
plăti conform indexului înregistrat de contorul montat.
De asemenea, s-a obținut modificarea unei prevederi din Regulamentul Apavital al
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, conform Regulamentului actualizat până
la data ținerii prezentei ședințe, în sensul că, până acum, era interzisă utilizarea apei potabile
pentru udatul grădinilor și pentru spălarea mașinilor, fiind considerată contravenție și sancționată
ca atare. S-a obținut modificarea acestei prevederi în sensul că de acum sunt permise udarea
gradinilor și spălarea mașinilor cu apa furnizată de APAVITAL S.A.
În urma prezentării proiectului de hotărâre, acesta fiind avizat de către Comisia juridică,
învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport și de către
9

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”.
Urmează punctul 12 al ordinii de zi, respectiv Proiectul 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, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar arată că anterior s-a aprobat aderarea U.A.T. Comuna Prăjeni din
Județul Botoșani. Ulterior aprobării aderării acestei unități administrativ – teritoriale, s-au
constatat neregularități, o serie de probleme pe care UAT în discuție trebuie să le rezolve, astfel
că APAVITAL S.A. nu își asumă prestarea serviciilor pentru această UAT. Drept urmare, se
propune excluderea UAT Comuna Prăjeni, jud. Botoșani din ARSACIS.
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.
După prezentarea proiectului de către inițiator, nefiind înregistrate discuții suplimentare, se
procedează la exercitarea votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Președintele de ședință, în persoana domnului viceprimar Ion Alexa Angheluș prezintă
următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar Ion Alexa – Angheluș precizează faptul că, potrivit algoritmului
stabilit anterior, următorul consilier local care va exercita calitatea de președinte de ședință a
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos este domnul Mihai Condurache. Așa fiind,
propunerea este pentru domnul consilier local Mihai Condurache.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia juridică din cadrul Consiliul
Local al Orașului Târgu Frumos.
Nu se înregistrează discuții și/sau amendamente, astfel că se procedează la exprimarea
votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”, domnul consilier local Mihai Condurache fiind ales să exercite calitatea de
președinte de ședință în perioada aprilie – iunie 2019, inclusiv.
În continuare, este prezentat punctul suplimentar al ordinii de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a
Serviciului Social în comunitate – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Domnul viceprimar, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, arată faptul că
actualizarea Regulamentului Serviciului Social în comunitate este necesară raportat la prevederile
legale aplicabile și la procedura de acreditare a serviciului social, aflată în curs de derulare.
Totodată, domnul viceprimar preciează faptul că activităţile serviciului social în
comunitate se vor desfăşura în sediul Centrului Multifuncţional din oraşul Târgu Frumos, str.
Cuza Vodă nr. 81A, în încăperile identificate în mod concret la art. 3 din proiectul de hotărâre.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia juridică din cadrul Consiliul
Local al Orașului Târgu Frumos.
În urma prezentării proiectului de către inițiator, nefiind înregistrate discuții și/sau
amendamente, se supune la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi
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,

SECRETAR,

Viceprimar ALEXA – ANGHELUȘ ION

SPULBER FELICIA–ELENA
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