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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 35345/28.05.2019 

 

 

PROCES VERBAL   

   al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 28.05.2019  

 

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

prin Dispoziţia Primarului nr. 197 din 22.05.2019, cu respectarea prevederilor legale. 

 Consiliul Local este compus din 17 (șaptesprezece) consilieri locali în funcție. 

 La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri locali. 

 

1. Alexa – Angheluş Ion            - Prezent   

2. Sburlea Vasile                        - Absent 

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. 197/22.05.2019, 

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 23.04.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public a suprafeței de 2707 mp teren 

identificat cadastral în T-106, P-2855/85 și a suprafeței de 2924 mp teren identificat 

cadastral în T-106, P-2855/86, situate în strada Cuza Vodă, zona Cartierul Florilor, 

Orașul Târgu Frumos – iniţiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Liceului Tehnologic 

„Petru Rareș” a bunului imobil cu denumirea grup de garaje (atelier școală) situat în 

strada Cuza Vodă nr. 65A, orașul Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru referitor la stabilirea 

criteriilor și a punctajului pentru repartizarea locuințelor convenabile, sociale, a 

locuințelor de necesitate aparținând domeniului public/privat al Orașului Târgu 

Frumos, județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea 

concesionării, a imobilului proprietate publică, înscris în Cartea Funciară nr. 62047, 

situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, oraşul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion 

Alexa – Angheluș; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a 2 mp pentru instalarea unui Automat 

Bancar la sediul primăriei Orașului Târgu Frumos situat în oraș Târgu Frumos, str. 

Cuza Vodă nr. 67, jud. Iași – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile 

de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos, pentru activități nonprofit de interes 

general, aferent anului 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea 

evenimentului „1 Iunie 2019 – Ziua Copilului” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, a burselor de merit și a burselor 

de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu 

Frumos, pentru perioada ianuarie – iunie 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului investiției cu denumirea 

„Modernizare str. Jora, oraș Târgu Frumos” – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanțării de la bugetul local a evenimentelor 

organizate de către Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos în cadrul 

proiectului educativ sportiv „COLINELE IAȘILOR – Imboldul ce reunește 

meleagurile Moldovei” – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind staționarea autovehiculelor 

în Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 



3 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență unor familii 

aflate în situații de necesitate, cauzate de calamități naturale și/sau incendii – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu; 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului concesiunii pentru terenul înscris în 

Cartea Funciară nr. 62027, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 22, orașul Târgu 

Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

15. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 

Adițional nr. 31 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

16. Diverse. 

 

  Domnul primar Ionel Vatamanu le adresează tuturor celor prezenți la ședință 

„Buză ziua!”, după care precizează că ședința consiliului local este statutară și că, la 

finalul ședinței, după epuizarea ordinii de zi, va fi adusă la cunoștința consilierilor locali 

o informare primită de la DSP Iași. 

  În continuare, este supusă la vot ordinea de zi. Ordinea de zi 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. 

 

Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului 

Târgu Frumos din data de 23.04.2019. 

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 23.04.2019 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 

însușirea în domeniul public a suprafeței de 2707 mp teren identificat cadastral în T-106, P-

2855/85 și a suprafeței de 2924 mp teren identificat cadastral în T-106, P-2855/86, situate în strada 

Cuza Vodă, zona Cartierul Florilor, Orașul Târgu Frumos – iniţiator, viceprimar Ion Alexa – 

Angheluș. 

Domnul viceprimar preia cuvânul și prezintă proiectul de hotărâre inițiat, menționănd 

faptul că au fost identificate două suprafețe de teren, a căror destinație este aceea de spațiu 

verde, pentru care este necesară însușirea in domeniul public al Orașului Târgu Frumos. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, constatându-se că nu se înregistrează discuții, 

amendamente și/sau completări și constatându-se că toate comisiile de specialitate au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre, se procedează la exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere” exercitată de către domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.  
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Se trece la prezentarea celui de-al treilea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Liceului Tehnologic „Petru Rareș” a bunului 

imobil cu denumirea grup de garaje (atelier școală) situat în strada Cuza Vodă nr. 65A, orașul 

Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator care precizează faptul că, prin 

HCL nr. 43 din aprilie 2019, s-a aprobat însușirea în domeniul public al orașului a bunului 

imobil în discuție. Așa fiind, pasul următor constă în aprobarea dării în administrare a aceluiași 

bun către unitatea de învățământ pentru care a fost edificat grupul de garaje (atelier școală).  

După prezentare, se constată că proiectul este avizat de toate comisiile de specialitate, 

drept pentru care se procedează la exprimarea votului. 

 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 Regulamentului – cadru referitor la stabilirea criteriilor și 

a punctajului pentru repartizarea locuințelor convenabile, sociale, a locuințelor de necesitate 

aparținând domeniului public/privat al Orașului Târgu Frumos, județul Iași – inițiator, primar Ionel 

Vatamanu. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator, respectiv de către domnul primar 

Ionel Vatamanu. Inițiatorul precizează faptul că investiția aprobată pentru strada Pieptănari, 

respetciv edificarea a 18 locuințe sociale pe această stradă urmează a fi finalizat prin 

întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Totodată, se mai face 

precizarea potrivit căreia mai există în patrimoniul orașului și alte locuințe sociale, precum și 

locuințe convenabile, locuințe de necesitate. Așa fiind, este necesară aprobarea unui 

regulament care să stabilească în mod clar criteriile și punctajul pentru repartizarea unor astfel 

de locuințe. De asemenea, prin același proiect sunt stabilite și comisiile de analiză a dosarelor 

și de soluționare a contestațiilor. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, se constată că acesta a fost avizat favorabil de 

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”. 

 

Este prezentat punctul 5 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea concesionării, a imobilului proprietate publică, 

înscris în Cartea Funciară nr. 62047, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, oraşul Târgu Frumos – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

Este prezentat proiectul de hotărâre. În calitate de inițiator, domnul viceprimar Ion Alexa 

Angheluș arată că se solicită aprobarea studiului de oportunitate privind scoaterea la licitație 

publică a unuia dintre bunurile aparținând domeniului public al Orașului Târgu Frumos, în 

vederea gestionării eficiente a patrimoniului orașului. De asemenea, se solicită aprobarea 

duratei concesiunii și însușirea raportului de evaluare a bunului imobil. 



5 

 

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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere” exercitată de către domnul consilier local Jalbă Armin Constantin. 

 

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

hotărâre privind aprobarea închirierii a 2 mp pentru instalarea unui Automat Bancar la sediul 

primăriei Orașului Târgu Frumos situat în oraș Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 67, jud. Iași – 

inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre inițiat, arătând că, în baza unei 

solicitări formulate de către Banca Transilvania, se supune spre aprobarea închirierea unei 

suprafețe de 2 mp din clădirea primăriei pentru montarea unui bancomat. 

Domnul primar preia cuvântul și arată că solicitarea Băncii Transilvania a fost formulată 

în contextul în care mulți dintre salariații primăriei au cont deschis la BT și primesc salariile în 

conturile curente deschise la BT. Suplimentar, montarea unui bancomat la sediul primăriei va 

avea ca efect și descongestionarea traficului din zona Pieței Agroalimentare. Mai precizează 

domnul primar și faptul că, în urma negocierii purtate cu reprezentanții Băncii Transilvania s-a 

convenit ca lunar BT să plătească 500 lei pentru spațiu (chirie) și 65 lei pentru energia electrică 

aferentă bancomatului. 

După prezentarea proiectului de hotărâre și după epuizarea tuturor discuțiilor referitoare 

la proiect, constatându-se că proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile de 

specialitate, se supune la vot. 

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 Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al 

Orașului Târgu Frumos, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator care precizează următoarele: ca în 

fiecare an, în bugetul local al anului 2019, este prevăzută suma de 100.000 lei pentru finanțarea 

nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general, respectiv 80.000 lei pentru activități 

sportive și 20.000 lei pentru activități sociale. 

După prezentarea proiectului și epuizarea tuturor discuțiilor, cu luarea în considerare a 

avizelor exprimate de comisiile de specialitate din cadrul consiliului local al orașului, 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 8 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „1 Iunie 2019 – 

Ziua Copilului” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 
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 În prezentarea proiectului inițiat, domnul primar arată că suma supusă spre aprobare a 

fost propusă după efectuarea de calcule și studiul ofertelor primite pentru organizarea Zilei de 

1 Iunie. S-au luat în calcul organizarea unui spectacol pentru copii la Casa de Cultură Garabet 

Ibrăileanu și oferirea de cadouri pentru cei mici. 

Proiectul de hotărâre 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. 

Neînregistrându-se discuții și/sau completări/amendamente, se supune la vot. 

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

„abţineri”.  

 

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

hotărâre privind acordarea burselor sociale, a burselor de merit și a burselor de studiu pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos, pentru perioada ianuarie – 

iunie 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu.  

În prezentarea proiectului de hotărâre, în calitate de inițiator, domnul primar Ionel 

Vatamanu arată că, în conformitate cu solicitările adresate de unitățile de învățământ din 

Orașul Târgu Frumos aflate în subordinea consiliului local, se înregistează un număr de 248 de 

burse de merit, de studiu și sociale ce pot fi acordate elevilor orașului. 

În ședința comisiei de specialitate, domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță a 

venit cu propunerea de a include burse speciale de merit pentru elevii care au media generală 

10, fiind vorba de un număr de 25 de elevi care au doar medii de 10. 

Raportat la propunerea discutată în ședința Comisiei economice, financiare și de 

disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, domnul primar precizează că 

a verificat cadrul legal existent și că, în lipsa unor reglementări care să permită acordarea unor 

astfel de burse, se află în imposibilitate de a da un răspuns favorabil propunerii supuse 

discuției. Cu toate acestea, domnul primar dă asigurări că toți cei 25 de elevi cu rezultate 

deosebite vor pleca în tabăra ce va fi organizată în vaanța de vară, cu fonduri din bugetul local 

Domnul consilier local Drobotă Tudorel Mihăiță preia cuvântul și precizează că, în 

opinia dumnealui, se putea da un răspuns afirmativ întrucât copiii în discuție au făcut eforturi 

și au obținut rezultate, iar prin luarea unei astfel de măsuri erau stimulați și ceilalți să 

muncească mai mult. În acest context, domnul consilier local vine cu propunerea unei premieri 

cu câte 500 de lei /copil, chiar și după terminarea anului școlar, în baza unei alte hotărâri de 

consiliu local dată special pentru această situație. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și epuizarea tuturor discuțiilor, proiectul fiind 

avizat favorabil de către toate comisiile de specialitate, 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 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea actualizării prețului investiției cu denumirea „Modernizare str. Jora, 

oraș Târgu Frumos” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 
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 În prezentarea proiectului de hotărâre se arată că, în baza O.U.G. nr. 114/2018, la 

secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos a fost depusă o solicitare din partea 

executantului lucrării pentru suplimentarea prețului lucrării cu diferențele rezultate din 

majorarea salariului minim pentru sectorul de activitate construcții raportat la manopera 

corespunzătoare lucrării în discuție. 

 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. 

 Așa fiind, se procedează 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 finanțării de la 

bugetul local a evenimentelor organizate de către Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu 

Frumos în cadrul proiectului educativ sportiv „COLINELE IAȘILOR – Imboldul ce reunește 

meleagurile Moldovei” – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

 Școala Garabet Ibrăileanu este înscrisă în proiectul educativ sportiv „COLINELE 

IAȘILOR – Imboldul ce reunește meleagurile Moldovei” și organizează, în cadrul acestui proiect, 

evenimente de fotbal și handbal, pentru care a solicitat finanțare de la bugetul local. 

 După prezentarea proiectului, se constată că acesta a fost avizat de către Comisia 

economică, financiară și de disciplină, precum și de către Comisia juridică, învățământ, 

sănătate, familie, muncă și protecție socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. În continuare, neînregistrându-se discuții și/sau 

completări/amendamente, se supune la vot. 

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

„abţineri”.  

 

Este prezentat următorul punct, respectiv Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor 

măsuri privind staționarea autovehiculelor în Orașul Târgu Frumos – inițiator, viceprimar Ion 

Alexa – Angheluș. 

În prezentarea proiectului, domnul viceprimar menționează faptul că s-a constatat, la 

nivelul orașului Târgu Frumos, fenomenul blocării carosabilului cu utilaje și cu mașini mari, 

grele care, nu numai că blochează traficul, dar și strică drumurile. În atare condiții, a apărut 

necesitatea interdicției autovehiculelor mai mari de 7,5 tone, cu excepțiile legale, sub 

sancțiunea aplicării de amenzi. 

Domnul primar preia cuvântul și arată că, odată cu interzicerea staționării mașinilor 

mari, pentru prima data va fi posibilă realizarea unie investiții pentru sistematizarea străzilor 

avute în vedere. De asemenea, prin măsura adoptată, este implicate și Poliția Locală a Orașului 

care, chiar dacă are personal diminuat la data ținerii ședinței, va trebui să acorde sprijinul în 

vederea implementării interdicției. 

După prezentarea proiectului de hotărâre și epuizarea tuturor discuțiilor, constatându-se 

că proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile de specialitate, se procedează la 

exprimarea votului cu privire la proiectul de hotărâre în discuție. 

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

„abţineri”.  
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Președintele de ședință, în persoana domnului consilier local Mihai Condurache 

prezintă punctul 13 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 

unor ajutoare de urgență unor familii aflate în situații de necesitate, cauzate de calamități naturale 

și/sau incendii – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar preia cuvântul și arată că a intervenit o problemă în ceea ce privește 

proiectul de hotărâre inițiat, respectiv cu privire la situația domnului Ciobanu Gicu de pe strada 

Buznei căruia, datorită alunecărilor de teren, i s-au fisurat pereții casei. 

Asistenții sociali care au efectuat ancheta socială au propus alt amplasament.  

În cadrul ședinței comisiei de specialitate în domeniul economic s-a discutat în sensul 

că, la finalizarea edificării construcției, prin procesul verbal de predare primire să i se interzică 

beneficarului să instrăineze construcția. 

Cu toate acestea, s-a primit de la Biroul de Impozite și Taxe Locale informația potrivit 

căreia nu pot fi acordate ajutoare de urgență familiilor care au avut locuință până la data de 

04.04.1991. Or, domnul Ciobanu Gicu a deținut un apartament pe care l-a donat fiului său în 

cursul anului 2018. În plus, domnul Ciobanu Gicu figurează cu venituri. Mai mult, în favoarea 

aceleiași persoane a fost emisă, în 2018, o dispoziție pentru acordarea sumei de 5000 lei cu 

titlu de ajutor de urgență, pe care beneficiarul nu a ridicat-o. 

În atare condiții, din suma de 100.000 lei propuse, rămâne în discuție doar suma de 

30.000 lei pentru familia căreia i-a ars casa, sumă care să asigure refacerea a două camere, un 

acoperiș deasupra capului. 

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 Oraşului Târgu Frumos. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, cu luarea în considerare a discuțiilor purtate și 

a amendamentului adus proiectului de către inițiatorul acestuia, se supune la vot. 

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

„abţineri”.  

 

Este prezentat următorul punct al ordinii de zi, al paisprezecelea, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind prelungirea termenului concesiunii pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 

62027, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 22, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local 

Ioan Aldea. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre îl prezintă, arătând că s-a solicitat, de către titularul 

construcției, prelungirea concesiunii cu jumătate din durata contractului inițial, respectiv cu 12 ani 

și 6 luni. Mai precizează că proiectul inițiat a fost avizat de către Comisia economică, financiară și 

de disciplină și de către Comisia juridică, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. Așa fiind, 

se procedează la exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 

„abţinere” exercitată de către domnul consilier local Jalbă Armin Constantin.  

 

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

hotărâre referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 – inițiator, viceprimar 

Ion Alexa – Angheluș. 
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Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre inițiat și arată că este solicitată 

aprobarea modificării tarifului pentru mixtura asfaltică și serviciile conexe, urmând ca 

hotărârea ce va fi aprobată de către consiliul local să fie comunicată către ARSACIS. 

După prezentarea proiectului, se constată că acesta a fost avizat favorabil de către 

Comisia economică, financiară și de disciplină și de către Comisia de amenajare a teritoriului, 

urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Frumos. Drept urmare, se procedează la exprimarea votului. 

  

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

„abţineri”.  

 

În continuare, domnul primar Ionel Vatamanu procedează la informarea consilierilor 

locali cu privire la propunerea primită de la Direcția de Sănătate Publică Iași, înregistrată la 

secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos cu nr. 35291/28.05.2019. 

Astfel, managerul spitalului a solicitat fonduri pentru investiții, motiv pentru care 

primăria, la rândul ei, a solicitat fonduri pentru investiții de la Direcția de Sănătate Publică Iași 

și dela Ministerul Sănătății Publice. Fondurile au fost solicitate pentru dotarea cu aparatură a 

spitalului, cu scopul ca activitatea spitalului să se desfășoare în condiții cât mai bune. 

Potrivit propunerii primite, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

sănătății nr. 744/2019, Spitalul de Boli Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos poate beneficia de 

suma de 711 mii lei (la care se adaugă cofinanțarea din partea autorității publice locale), prin 

alocarea acestei sume de la bugetul de stat – Fila de buget M.S. nr. SP 6407/20.05.2019, pentru 

aparatura și echipamentele medicale enumerate în fila de buget menționată, cu obligația din 

partea Spitalului de a se încadra în condițiile cerute de M.S.P. și de a depune documentația 

necesară pentru alocarea acestor sume. 

Mai precizează domnul primar faptul că informarea a fost făcută imediat ce a fost 

primită, urmând ca în ședințele următoare să fie supusă aprobării cofinanțarea din bugetul local 

al Orașului Târgu Frumos. 

Domnul consilier local Colotin Costel întreabă dacă se vor găsi oameni care să 

folosească aparatura și echipamentele medicale. 

Domnul primar răspunde că la spital sunt 5 medici rezidenți care vor termina 

rezidențiatul în cursul anului, urmând să-și continue activitatea în cadrul spitalului. De 

asemenea, s-au scos la concurs două posturi de asistenți medicali. Se fac eforturi în acest sens. 

Domnul consilier local Jalbă Armin Constantin precizează că există un ecograf 4D 

sechestrat în policlinică. 

Domnul consilier local Aldea Ioan răspunde că acel aparat este unul privat.  

Domnul consilier local Jalbă Armin Constantin mai arată că s-au mai făcut achiziții de 

aparatură pentru spital, dar nu are cine să e folosească, astfel că ar fi păcat ca spitalul să se 

transforme în policlinica nr. 2. 

Domnul primar răspunde și arată că există un proiect cu fonduri europene care prevede 

investiții pentru spital, astfel încât activitatea spitalului să se diversifice. Pe de altă parte, chiar 

dacă spitalul s-ar transforma în policlinica nr. 2, și așa ar exista beneficii întrucât ar fi 

concurență, ceea ce ar conduce la servicii mai bune și mai ieftine. 

După această informare, constatându-se epuizate discuțiile cu privire la investițiile 

necesare pentru activitatea spitalului, domnul consilier local Enea Sergiu – Constantin anunță 

dezbaterea pe tema „Educația ne unește” din cadrul proiectului promovat de Ministerul 

Educației Naționale, ce va avea loc în data de 29 mai 2019, la orele 17:00. 
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Precizează, cu această ocazie, domnul consilier local Enea Sergiu Constantin că, în 

cadrul proiectului, unitățile de învățământ au însărcinarea de a ține întrunirile cu tema 

enunțată, cu scopul de a se discuta despre transformările propuse de minister, respectiv patru 

tipuri de bacalaureat, an remedial, reîmpărțirea pe cicluri de învățământ. 

În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi 

aprobată au fost epuizate; de asemenea, se constată că au fost epuizate toate discuțiile 

suplimentare, drept pentru care președintele de ședință a declarat lucrările ședinței închise. 

 În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 4 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

 

       Avizează pentru legalitate, 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR,               

       Consilier local MIHAI CONDURACHE                           SPULBER FELICIA–ELENA  


