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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 40482/18.07.2019 

 

 

MINUTA   

   Ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

din data de 18.07.2019  

 

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

prin Dispoziţia Primarului nr. 258 din 12.07.2019, cu respectarea prevederilor legale. 

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

 La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali. 

 

1. Alexa – Angheluş Ion            - Prezent   

2. Sburlea Vasile                        - Prezent 

3. Bodrug Dragoș – Lucian        - Absent 

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       - CO 

13. Condurache Mihai                  - CO 

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. 137 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

admistrativ, şedinţa este legal constituită. 

 Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 134, art. 135 și art. 155 alin. 1 lit. 

b) și alin. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admistrativ, în baza Dispoziţiei 

Primarului nr. 258/12.07.2019, având înscrise în proiectul ordinii de zi, înregistrat cu nr. 

39826/11.07.2019, următoarele proiecte de hotărâre:   
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1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu 

Frumos din data de 28.06.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, 

Trim III, anul 2019 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice 

locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții publice 

pentru anul 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a 

Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau 

subvenții pentru Trim I anul 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al 

Orașului Târgu Frumos a terenului în suprafață de 1253,00 mp, cu destinația de cale de 

acces – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru transportul de persoane în regim 

taxi – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei anuale de priorități privind solicitanții care vor 

avea acces la o locuință A.N.L. destinată închirierii, în limita fondului disponibil pentru 

anul 2019 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

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

15/25.01.1994 pentru terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62736, situat în strada 

Constantin Erbiceanu nr. 4, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului dreptului de superficie pentru terenul 

înscris în Cartea Funciară nr. 62133, situat în strada Teilor nr. 10, orașul Târgu Frumos – 

inițiator, consilier local Ioan Aldea; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 

de investiții „Amenajare parc copii Asyris” din Orașul Târgu Frumos – inițiator, primar 

Ionel Vatamanu; 

10. Diverse.  

 

  Domnul primar Ionel Vatamanu le adresează tuturor celor prezenți la ședință 

„Bună ziua!”, după care, în sala de ședință fiind prezenți 14 consilieri locali din cei 17 

consilieri locali în funcție, precizează că ședința consiliului local este statutară 

  În conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, este supusă la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost aprobată cu 14 

voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

       Se trece la prezentarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

 

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

Târgu Frumos din data de 28.06.2019. 
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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 28.06.2019 a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” 

și 0 „abţineri”. 

 

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

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

rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim III, anul 2019 în vederea 

asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și 

actualizarea Listei de investiții publice pentru anul 2019 – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia economică, financiară și de disciplină 

din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiatorul său, respectiv de către 

domnul primar Ionel Vatamanu, și după epuizarea tuturor discuțiilor, se procedează la 

exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

0 „abţineri”.  

 

Se trece la prezentarea celui de-al treilea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al 

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim I anul 2019 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia economică, financiară și de disciplină 

din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. 

Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Neînregistrându-se discuții, se 

supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

0 „abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă cel de-al patrulea punct al ordinii de zi, respectiv 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului 

Târgu Frumos a terenului în suprafață de 1253,00 mp, cu destinația de cale de acces – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

 Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia economică, financiară și de disciplină 

din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos. 

 Inițiatorul proiectului de hotărâre, în persoana domnului viceprimar Ion Alexa – 

Angheluș, preia cuvântul și prezintă proiectul inițiat, după care, constatându-se lipsa discuțiilor 

și/sau a amendamentelor, se procedează la exprimarea votului de către consilierii locali 

prezenți. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

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

aprobarea unor măsuri pentru transportul de persoane în regim taxi – inițiator, viceprimar Ion 

Alexa – Angheluș. 

 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 hotărâre înscris la punctul 5 al ordinii de zi, nefiind 

înregistrate discuții și/sau amendamente cu privire la conținutul proiectului supus dezbaterii, se 

supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

0 „abţineri”. 

 

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

hotărâre privind aprobarea listei anuale de priorități privind solicitanții care vor avea acces la o 

locuință A.N.L. destinată închirierii, în limita fondului disponibil pentru anul 2019 – inițiator, 

viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

 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. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator, după care se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

0 „abţineri”.  

 

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

hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 15/25.01.1994 pentru 

terenul înscris în Cartea Funciară nr. 62736, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 4, orașul 

Târgu Frumos – inițiator, consilier local Ioan Aldea. 

 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. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. Constatându-se lipsa discuțiilor 

și/sau a amendamentelor, proiectul fiind avizat favorabil de către comisia de specialitate 

corespunzătoare, se procedează la exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

0 „abţineri”.  

 

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

hotărâre privind prelungirea termenului dreptului de superficie pentru terenul înscris în Cartea 

Funciară nr. 62133, situat în strada Teilor nr. 10, orașul Târgu Frumos – inițiator, consilier local 

Ioan Aldea. 

 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. 
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 Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator, după care se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

0 „abţineri”.  

 

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

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

„Amenajare parc copii Asyris” din Orașul 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, 

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

 După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiatorul său și după epuizarea 

tuturor discuțiilor generate de proiectul de hotărâre supus dezbaterii, constatându-se faptul că 

proiectul de hotărâre a fost avizat de către comisiile de specialitate invitate în acest sens, se 

procedează la exprimarea votului. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 

0 „abţineri”.  

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

aprobată au fost epuizate; nefiind alte propuneri sau discuţii, președintele de ședință în 

persoana domnului consilier local Costel Colotin a declarat lucrările ședinței închise. 

 În conformitate cu prevederile art. 138 alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

 

       Avizează pentru legalitate, 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR GENERAL,               

         Consilier local COSTEL COLOTIN                                SPULBER FELICIA–ELENA  


