ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 33543/23.04.2019
PROCES – VERBAL
al 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.
Domnul primar Ionel Vatamanu preia cuvântul și precizează faptul că bugetul local
aferent anului 2019 se votează mai târziu întrucât bugetul de stat pentru 2019 s-a votat târziu.
Este un buget bun. Proiectul de hotărâre propus a fost discutat în comisia economică de
specialitate, unde s-a pus accent pe investițiile propuse pentru anul 2019. În continuare, în
prezentarea proiectului de hotărâre, inițiatorul enumeră investițiile și sumele corespunzătoare
acestora propuse a fi realizate în cursul anului 2019, cu specificarea surselor de finanțare
pentru fiecare.
În ceea ce privește investiția care vizează modernizarea căilor pietonale pe strada Petru
Rareș, în proiectul de buget a fost prinsă suma de 150.000 lei, însă, după ce a fost trimisă
ordinea de zi, s-au mai solicitat 100.000 lei pentru amenajarea unei parcări, cu consecința
diminuării trotuarului de la chioșcul de ziare până la Galactic, parcarea fiind necesară întrucât
zona respectivă este intens circulată. Așa fiind, suma totală necesară pentru această investiție
este de 250.000 lei.
În continuare, se fac precizări cu privire la necesitatea amenajării și asigurării unui
sistem de marcaj rutier eficient în orașul Târgu Frumos, care să includă semne edificatoare la
intersecții, interzicerea parcării mașinilor de tonaj mare (peste 7,5 tone) pe străzi, după care se
prezintă celelalte investiții propuse pentru anul 2019.
După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiator, preia cuvântul domnul
consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță care precizează că, în cadrul ședinței comisiei de
specialitate, s-a dezbătut partea de program de investiții raportat la bugetul propus și la sursele
de finanțare a proiectelor. În același context, domnul consilier local aduce aminte de două
propuneri de proiecte discutate în cadrul ședinței comisiei economice, respectiv amenajarea
unui parc în zona Lunca Bahluieț, după ce se finalizează lucrările de asfaltare în zonă, și
amenajarea unui parc în zona Dealul Buznei, conform unui studiu de fezabilitate mai vechi, a
cărui realizare depinde de soluția ce va fi dată de instanța de judecată în dosarul care vizează
hotarul între UAT Oraș Târgu Frumos și UAT Comuna Ion Neculce.
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Domnul primar confirmă precizările domnului consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță,
aducând în discuție investiția care are ca obiectiv reabilitarea Casei de Cultură „Garabet
Ibrăileanu”, reabilitarea clădirii cu destinație viitoare muzeu (fosta Școală nr. 3), modernizare
străzi în Orașul Târgu Frumos și pentru care s-a solicitat finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13, Obiectiv specific 13.1/Îmbunătățirea
Calității Vieții Populației în Orașele Mici și Mijlocii din România, Apel de proiecte
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (COD NR. POR/381/13). Investiția menționată include
străzile din oraș care au rămas neasfaltate, între care strada Lunca Bahluieț. La acest moment
nu se știe dacă solicitarea de finanțare va fi aprobată, dar, în cazul în care răspunsul va fi
negativ, atunci asfaltarea acestor străzi va fi prinsă în rectificarea bugetară din a doua jumătate
a anului 2019, ocazie cu care se poate căuta finanțare din alte surse.
După 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.
Domnul primar precizează că în materialele de ședință aferente acestui proiect de
hotărâre sunt prezentate rezultatele financiare înregistrate în exercițiul financiar încheiat la
31.12.2018 și investițiile anului 2018, precizând faptul că procentul mic al secțiunii de
dezvoltare este datorat faptului că finanțarea primită în cadrul proiectului FRUMOSS și
finanțarea de la PNDL au fost prinse integral, însă proiectele corespunzătoare nu au fost
finalizate, fiind în curs de derulare pe o perioadă mai lungă de timp. Așa fiind, nu au fost
executate toate plățile prevăzute.
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. În cadrul prezentării se precizează
faptul că, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, executantul solicită majorarea
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prețului contractului cu circa 18.000 lei, reprezentând diferența de cost al manoperei la
diferența de lucrări de executat.
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”.
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.
Este prezentat proiectul de către inițiator. Domnul viceprimar precizează că este vorba
de atelierele de la liceul tehnologic, construite cu autorizație de construire și recepționate la
terminarea lucrărilor, care trebuie însușite în domeniul public, astfel că s-a efectuat un raport
de evaluare. Valoarea evaluată urmează a fi înregistrată în contabilitate.
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.
Domnul consilier local Ioan Aldea precizează că persoana care a încheiat cu orașul
contractul de concesiune a solicitat prelungirea contractului de concesiune cu jumătate din
durata inițială, respectiv cu 12 ani și 6 luni, prin act adițional.
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
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privind activitatea economico – financiară pe anul 2018 al comisiei de cenzori pentru
TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
Domnul primar Ionel Vatamanu precizează că societatea a avut, la sfârșitul anului 2018,
un profit în sumă de 56.231 lei.
Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță remarcă scăderea indicatorului
financiar raportat la anii anteriori.
Domnul primar confirmă, însă, raportat la modificările ce urmează a fi implementate cu
privire la serviciul de salubrizare, arată ca anul 2019 va fi unul și mai dificil.
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.
Domnul primar precizează că societatea nu va mai activa pentru multă vreme, întrucât
serviciul va fi preluat de către un alt operator. În acest context, așa cum rezultă și din proiectul
de buget, societatea își propune, pentru 2019, un profit de doar 216 lei.
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. 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. În prezentare, sunt menționate sumele necesare
implementării proiectului și sursele de finanțare. 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
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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. În prezentare, sunt menționate sumele necesare
implementării proiectului și sursele de finanțare. 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
educaționale Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar Apel de proiecte nr.
POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni – inițiator, primar Ionel Vatamanu.
În prezentarea proiectului, domnul primar precizează faptul că proiectul a fost selectat,
aflându-se la data ședinței în perioada de prefinanțare, ceea ce implică aprobarea cererii de
finanțare și a cheltuielilor legate de proiect. Sunt menționate costurile proiectul ce trebuie
suportat din bugetul local, respectiv cheltuielile neeligibile și cofinanțarea de 2% din valoarea
proiectului. 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.
În prezentarea proiectului, domnul primar precizează faptul că proiectul a fost selectat,
aflându-se la data ședinței în perioada de prefinanțare, ceea ce implică aprobarea cererii de
finanțare și a cheltuielilor legate de proiect. Sunt menționate costurile proiectul ce trebuie
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suportat din bugetul local, respectiv cheltuielile neeligibile și cofinanțarea de 2% din valoarea
proiectului.
După prezentare, 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.
Pentru anul școlar 2018 – 2019 Consiliul Județean Iași a plasat în sarcina unităților
administrativ teritoriale sarcina derulării Programului pentru școli, iar UAT-urile care au
derulat procedura au întâmpinat probleme.
Mai mult, în județul Iași, există 7 UAT-uri care nu au derulat procedura, astfel că elevii
din respectivele UAT-uri nu au beneficiat de corn și lapte. Pentru aceste UAT-uri, procedura a
fost demarată de către Consiliul Județean Iași, cu termen 5 mai pentru depunerea ofertelor.
În același context, Consiliul Județean Iași a solicitat consiliilor locale să își asume sau
să nu își asume derularea aceleiași proceduri pentru anul școlar 2019 – 2020. Or, nu are sens să
ne întoarceem cu 7 ani în urmă, în condițiile în care Consiliul Județean Iași dispune de
personal și de logistică pentru derularea integrală a Programului pentru școli.
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”.
În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi
suplimentată și aprobată au fost epuizate. Înainte de închiderea lucrărilor ședinței, domnul
primar Ionel Vatamanu urează tuturor celor prezenți sănătate, petrecere frumoasă alături de cei
dragi cu ocazia sărbătorilor pascale și Hristos a înviat! Nefiind alte propuneri sau discuţii,
președintele de ședință, respectiv domnul consilier local Mihai Condurache 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
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