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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 9 din 23.01.2018 

privind aprobarea actualizării componenței 

Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Târgu Frumos, Jud. Iași  

 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos: 

Având în vedere expunerea de motive nr. 28137/19.01.2018; 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 28138/19.01.2018; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort nr. 28139/19.01.2018; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, 

muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos, exprimat în ședința comisiei de specialitate din data de 22.01.2018 și înregistrat la 

secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos sub nr. 28409/23.01.2018; 

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea poliției locale nr. 155/2010; 

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Comisiei de ordine publică a orașului Târgu Frumos aprobat prin H.C.L. nr. 5/27.01.2011;  

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 4/27.01.2011 privind desemnarea unui număr de 3 

consilieri locali care să facă parte din Comisia locală de ordine publică a orașului Târgu Frumos, 

jud. Iași;  

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 20/23.02.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 

4/27.01.2011 prin înlocuirea unui membru în componența Comisiei locale de ordine publică a 

Orașului Târgu Frumos; 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 84/30.05.2013 privind aprobarea modificării 

H.C.L. nr. 4/27.01.2011 (privind desemnarea unui număr de 3 consilieri locali care să facă parte 

din Comisia locală de ordine publică a orașului Târgu Frumos, jud. Iași); 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 – Se actualizează componența Comisiei locale de ordine publică a orașului Târgu Frumos, 

astfel: 

- Președinte  - Primar, Ionel Vatamanu; 

- Membri  - Șeful structurii teritoriale a Poliției Române, Comisar șef de poliție   

      Pașaniuc Minodor; 

  - Șeful Poliției locale Târgu Frumos, Șef birou Tucan Mihai; 

  - secretarului orașului Târgu Frumos, Spulber Felicia Elena; 

  - consilier local, Alexa Angheluș – Ion; 
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  - consilier local, Arvinte Daniel – Costin; 

  - consilier local, Chelaru Larisa – Mihaela. 

 

Art. 2 – La data aprobării prezentei hotărâri privind actualizarea componenței comisiei locale de 

ordine publică încetează efectele oricărei dispoziții contrare. 

 

Art. 3 – Comisia locală de ordine publică a orașului Târgu Frumos își va desfășura activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010 și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de ordine publică a orașului Târgu Frumos aprobat prin H.C.L. nr. 

5/27.01.2011. 

 

Art. 4 – Secretarul orașului va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei 

hotărâri și comunicarea acesteia:  

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Primarului Orașului Târgu Frumos; 

- Celor vizați în actul administrativ; 

- Serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire. 

 

 

 

  Președinte de ședință,      Avizează pentru legalitate, 

       Consilier local,            Secretar, 

     Enea Sergiu – Constantin         Spulber Elena – Felicia  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 voturi reprezentând „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” 

dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 15 consilieri locali.        


