ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 22.02.2018
privind starea de incompatibilitate a domnului consilier local Sarafincianu Vasile, constatată de către
Agenția Națională de Integritate, încetarea de drept a calității domnului Sarafincianu Vasile de
consilier local din partea Partidului Social Democrat și declararea vacantă a locului ocupat
Consiliul local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași,
În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 29644/09.02.2018;
- proiectul de hotărâre nr. 29645/09.02.2018
- raportul compartimentului de resort nr. 29646/09.02.2018;
- referatul nr. 29643/09.02.2018 întocmit de primarul și de secretarul orașului Târgu Frumos;
- Adresa nr. 3845/G/II/05.02.2018 emisă de Agenția Națională de Integritate, Inspecția de
Integritate, înregistrată la secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos sub nr. 29539/08.02.2018, și
actele anexate acesteia;
- Hotărârile Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 2, 3, 5 și 6 din 23.06.2016;
- 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 nr.
30413/22.02.2018;
Ținând cont de:
- prevederile art. 9 alin. 2 lit. b) coroborate cu cele art. 9 alin. 3, ale art. 12 și ale art. 18 alin. 1
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
- prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și
completarea altor acte normative;
- prevederile art. 100 pct. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
- prevederile art. 57 alin. 3 și 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
- prevederile art. 11 – 13 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor
locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și ale art. 115 din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se ia act de starea de incompatibilitate a domnului consilier local Sarafincianu Vasile,
constatată de către Agenția Națională de Integritate, și de încetarea de drept a calității sale de
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consilier local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași.
Art.2. – Se declară vacant locul ocupat de domnul Sarafincianu Vasile în Consiliul Local al Orașului
Târgu Frumos.
Art.3. – În conformitate cu prevederile art. 100 pct. 33 din Legea nr. 115/2015, locul vacant,
prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre, urmează să fie ocupat de următorul supleant de pe listele
Partidului Social Democrat.
Art.4. – În temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 corob. cu art. 57 alin. 3 și 4 din Legea nr.
215/2001, încetează calitatea de viceprimar a domnului Sarafincianu Vasile.
Art.5. – 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.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Enea Sergiu – Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Elena – Felicia

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru”, 1„abținere” și 0 voturi „împotrivă” dintr-un
număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 17 consilieri locali.
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