ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 38615/28.06.2019

MINUTA
ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
din data de 28.06.2019
Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată,
prin Dispoziţia Primarului nr. 226 din 21.06.2019, cu respectarea prevederilor legale.
Consiliul Local este compus din 17 (șaptesprezece) consilieri locali în funcție.
La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri locali, după cum urmează:
1. Alexa – Angheluş Ion
- Prezent
2. Sburlea Vasile
- Concediu de odihnă
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. 226/21.06.2019,
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 28.05.2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, completării și actualizării inventarului
domeniului public cu suprafața terenului aferent Primărie, situat în strada Cuza Vodă nr.
67, orașul Târgu Frumos – iniţiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, completării și actualizării inventarului
domeniului public cu suprafața terenului aferent Bibliotecă, situat în strada Cuza Vodă nr.
71, orașul Târgu Frumos – iniţiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
4. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare și a valorii evaluate pentru
imobilele în suprafață de 2707 mp teren identificat cadastral în T – 106, P – 2855/85 și în
suprafață de 2924 mp teren identificat cadastral în T – 106, P – 2855/86, situate în strada
Cuza Vodă, zona Cartierul Florilor, Orașul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele
contabile – inițiator, consilier local Mihai Condurache;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea «Dotarea
Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos cu aparatură și echipamente
medicale» și asumarea cofinanțării obiectivului de investiții cu fonduri din bugetul local în
cuantum de 10% din valoarea acestuia – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere
școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos în anul 2019 – inițiator, consilier local Ionuț
– Nicușor Vatamanu;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 1000,00 mp teren
înscris în C.F. nr. 62872, nr. cadastral 1314, situat în strada Măicuța nr. 58, în patru loturi –
inițiator, consilier local Ioan Aldea;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei locuințe de necesitate către o familie
aflată în situație de urgență – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș;
9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și
septembrie 2019 – inițiator, consilier local Mihai Condurache;
10. Prezentarea Raportului de activitate a primarului pentru anul 2018;
11. Diverse.

Domnul primar Ionel Vatamanu le adresează tuturor celor prezenți la ședință
„Buză ziua!”, după care precizează că ședința consiliului local este statutară. Domnul
consilier local Sburlea Vasile este în concediu de odihnă, urmând a face dovada cu
biletele de avion ulterior. 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 punctelor de pe ordinea de zi.
Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului
Târgu Frumos din data de 28.05.2019.
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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 28.05.2019 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 modificării, completării și actualizării inventarului domeniului public cu suprafața
terenului aferent Primărie, situat în strada Cuza Vodă nr. 67, orașul Târgu Frumos – iniţiator,
viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
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 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 modificării, completării și actualizării inventarului domeniului public
cu suprafața terenului aferent Bibliotecă, situat în strada Cuza Vodă nr. 71, orașul Târgu Frumos –
iniţiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Este prezentat proiectul de hotărâre, după care 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 însușirea rapoartelor de evaluare și a valorii evaluate pentru
imobilele în suprafață de 2707 mp teren identificat cadastral în T – 106, P – 2855/85 și în suprafață
de 2924 mp teren identificat cadastral în T – 106, P – 2855/86, situate în strada Cuza Vodă, zona
Cartierul Florilor, Orașul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile – inițiator, consilier
local Mihai Condurache.
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”.
Este prezentat punctul 5 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind
aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea «Dotarea Spitalului de Boli Cronice „Sfântul
Ioan” Târgu Frumos cu aparatură și echipamente medicale» și asumarea cofinanțării obiectivului
de investiții cu fonduri din bugetul local în cuantum de 10% din valoarea acestuia – inițiator,
viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
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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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1
„abţinere”.
Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere școlare pentru
elevii din Orașul Târgu Frumos în anul 2019 – inițiator, consilier local Ionuț – Nicușor Vatamanu.
După prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiator, domnul primar al orașului
formulează propunerea de a fi suplimentată suma ce urmează a fi acordată pentru finanțarea
taberei școlare, astfel încât să poată fi trimiși în tabără și elevii care au obținut media anulă 10
în anul școlar 2018 – 2019, după cum s-a promis la ședința anterioară a Consiliului Local al
Orașului Târgu Frumos. 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. Neînregistrânduse discuții și/sau alte amendamente, se procedează la exprimarea votului cu privire la proiectul
de hotărâre cu propunerea de suplimentare a cuantumului fondurilor necesare pentru finanțarea
taberei școlare.
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 dezmembrării suprafeței de 1000,00 mp teren înscris în C.F. nr.
62872, nr. cadastral 1314, situat în strada Măicuța nr. 58, în patru loturi – inițiator, consilier local
Ioan Aldea.
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 punctul 8 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre privind aprobarea acordării unei locuințe de necesitate către o familie aflată în situație de
urgență – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș.
Este prezentat proiectul de hotărâre de către inițiator. După epuizarea tuturor discuțiilor,
se constată că proiectul a fost avizat de către toate comisiile de specialitate din cadrul
consiliului local al orașului. Neînregistrându-se amendamente/completări, se procedează la
exprimarea votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
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Președintele de ședință prezintă al nouălea punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de
hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2019 –
inițiator, consilier local Mihai Condurache.
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, nefiind înregistrate discuții și/sau
amendamente, se procedează la exprimarea votului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0
„abţineri”.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi, respectiv Prezentarea Raportului de activitate a
primarului pentru anul 2018.
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
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