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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 33542/23.04.2019 

 

 

MINUTA 

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 23.04.2019  

 

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

prin Dispoziţia Primarului nr. 151 din 11.04.2019, 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       - Absent 

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. 151/11.04.2019, 

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 28.03.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2019 al Orașului Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții 

Publice pentru anul 2019, precum și pentru aprobarea bugetului centralizat al 

activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii și/sau subvenții pentru 

anul 2019 și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții Publice pentru anul 2019 – 

iniţiator, primar Ionel Vatamanu; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al 

Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din 

venituri proprii și/sau subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la 

acestea, pe anul 2018 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare căi pietonale Str. Th. Neculuță, Str. 

Bogdan Vodă, Str. Ștefan cel Mare, Str. Buznei, Str. Petru Rareș, Str. Cuza Vodă, Str. 

Ec. Teodoroiu, Str. Eternității oraș Târgu Frumos” – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

5. Proiect de hotărâre privind însușirea în inventarul domeniului public a imobilului cu 

denumirea „Atelier școală (grup de garaje)” din Oraș Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 

65A, jud. Iași și însușirea raportului de evaluare și a valorii evaluate, precum și 

înscrierea în evidențele contabile – inițiator, viceprimar Ion Alexa - Angheluș; 

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

24/25.01.1994, pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 60250, situat în Șoseaua 

Brăiești nr. 10, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului la 31.12.2018, a Contului de profit și 

pierdere la data de 31.12.2018, a Notelor explicative, a Raportului administratorului la 

31.12.2018 și a Raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2018 al 

comisiei de cenzori pentru TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2019 al TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu; 

9. Diverse.   

 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu 5 proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

- Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 72 din 

21.06.2018, aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico 

– economici ai proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu 

program normal, Târgu Frumos, Județul Iași”, Amplasament 1: Grădinița cu 
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program normal strada 1 Mai nr. 2, Oraș Târgu Frumos, Amplasament 2: Grădinița 

cu program normal strada Tudor Vladimirescu nr. 2, Oraș Târgu Frumos, în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare 

la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat 

învățământului antepreșcolar și școlar – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

- Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 73 din 

21.06.2018, aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico 

– economici ai proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu 

program prelungit nr. 1, Târgu Frumos, Județul Iași”, în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului 

antepreșcolar și școlar – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de 

proiect „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program normal, Târgu 

Frumos, Județul Iași”, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar Apel de proiecte nr. 

POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de 

proiect „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program prelungit nr. 1, 

Târgu Frumos, Județul Iași”, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar Apel de proiecte nr. 

POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

- Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2019 – 

2020 – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 

  Este supusă la vot ordinea de zi, astfel cum a fost suplimentată. Ordinea de zi 

suplimentată a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

       Se trece la prezentarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi, în ordinea în 

care au fost înscrise. 
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Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului 

Târgu Frumos din data de 28.03.2019. 

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 28.03.2019 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0„împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

În continuare, președintele de ședință, în persoana domnului consilier local Mihai 

Condurache, prezintă al doilea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Orașului Târgu Frumos și 

a Anexei cuprinzând Programul de Investiții Publice pentru anul 2019, precum și pentru 

aprobarea bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri 

proprii și/sau subvenții pentru anul 2019 și a Anexei cuprinzând Programul de Investiții 

Publice pentru anul 2019 – iniţiator, primar Ionel Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiator și epuizarea tuturor 

discuțiilor, având în vedere 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 16 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 conturilor de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu 

Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/sau 

subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 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 16 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare căi pietonale Str. Th. Neculuță, Str. Bogdan Vodă, Str. 

Ștefan cel Mare, Str. Buznei, Str. Petru Rareș, Str. Cuza Vodă, Str. Ec. Teodoroiu, Str. 

Eternității oraș Târgu Frumos” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Proiectul a fost avizat de către 

toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local al orașului. Neînregistrându-se 

discuții și/sau amendamente, se procedează la exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 
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Este prezentat punctul 5 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind 

însușirea în inventarul domeniului public a imobilului cu denumirea „Atelier școală (grup de 

garaje)” din Oraș Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 65A, jud. Iași și însușirea raportului de 

evaluare și a valorii evaluate, precum și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

După prezentarea proiectului de către initiator, constatându-se că toate comisiile de 

specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre și constatându-se lipsa de amendamente 

și/sau completări, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 24/25.01.1994, pentru 

terenul înscris în Cartea Funciară nr. 60250, situat în Șoseaua Brăiești nr. 10, orașul Târgu 

Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

După prezentarea proiectului de către inițiator, se constată lipsa discuțiilor și/sau a 

amendamentelor, precum și existența avizelor favorabile din partea Comisiei economice, 

financiare și de disciplină și din partea Comisiei juridice, învăţământ, sănătate, familie, muncă 

şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos. Drept urmare, se procedează la exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Bilanțului la 31.12.2018, a Contului de profit și pierdere la data de 

31.12.2018, a Notelor explicative, a Raportului administratorului la 31.12.2018 și a Raportului 

privind activitatea economico – financiară pe anul 2018 al comisiei de cenzori pentru 

TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Inițiatorul proiectului, respectiv domnul primar Ionel Vatamanu prezintă proiectul de 

hotărâre înscris pe ordinea de zi. 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 din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos.  

 Neînregistrându-se discuții și/sau amendamente, se trece la exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 8 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al 

TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 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, 
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culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. Se procedează la 

exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

În continuare, se procedează la analiza proiectelor suplimentare ale ordinii de zi. 

Președintele de ședință prezintă primul proiect care suplimentează ordinea de zi, 

respectiv Proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 72 din 

21.06.2018, aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program normal, 

Târgu Frumos, Județul Iași”, Amplasament 1: Grădinița cu program normal strada 1 Mai nr. 2, 

Oraș Târgu Frumos, Amplasament 2: Grădinița cu program normal strada Tudor Vladimirescu 

nr. 2, Oraș Târgu Frumos, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 

prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea 

gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat 

învățământului antepreșcolar și școlar – inițiator, primar Ionel Vatamanu.  

Este prezentat proiectul de hotărâre. Se constată faptul că proiectul a fost avizat 

favorabil 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. În continuare, se procedează la exprimarea 

votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

 Președintele de ședință prezintă următorul punct suplimentar al ordinii de zi, respectiv 

Proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 73 din 21.06.2018, 

aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai 

proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program prelungit nr. 1, Târgu 

Frumos, Județul Iași”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 

10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului 

antepreșcolar și școlar – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Este prezentat proiectul de hotărâre. Se constată faptul că proiectul a fost avizat 

favorabil de către toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu 

Frumos, astfel că se trece la exprimarea votului. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

 În continuare, este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de 

finanțare și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu 

program normal, Târgu Frumos, Județul Iași”, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
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educaționale Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar Apel de proiecte nr. 

POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Se constată faptul că proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile de 

specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, astfel că se trece la 

exprimarea votului. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

Este prezentat următorul punct, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare, modernizare și extindere 

Grădiniță cu program prelungit nr. 1, Târgu Frumos, Județul Iași”, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar Apel de 

proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

După prezentarea proiectului de către inițiator, se constată faptul că proiectul a fost 

avizat favorabil de către toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos, astfel că se trece la exprimarea votului. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință, în persoana domnului consilier local Mihai Condurache 

prezintă ultimul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 

pentru anul școlar 2019 – 2020 – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Este prezentat proiectul de către inițiator, după care se constată faptul că proiectul a fost 

avizat favorabil de către toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos, astfel că se trece la exprimarea votului. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 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,               

       Consilier local MIHAI CONDURACHE                           SPULBER FELICIA–ELENA  


