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HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 22.02.2018 

privind aprobarea actualizării componenței Comisiei de validare a 

mandatelor din cadrul Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos 

 

Consiliul local al oraşului Târgu Frumos, județul Iași, 

În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

Având în vedere:  

- Referatul de specialitate nr. 30191/20.02.2018; 

- H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare 

din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos; 

- H.C.L. nr. 60 din 29.09.2016 privind constatarea încetării de drept, prin 

demisie, a calității de consilier local a domnului Ciobanu Lili din partea 

Partidului Social Democrat și declararea vacantă a postului ocupat; 

- H.C.L. nr. 61/29.09.2016 privind validarea mandatului de consilier local în 

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași, al domnului Bodrug 

Dragoș – Lucian, supleant pe listele Partidului Social Democrat, în locul 

domnului Ciobanu Lili; 

- expunerea de motive nr. 30192/20.02.2018; 

- proiectul de hotărâre nr. 30193/20.02.2018; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr. 30194/20.02.2018; 

- 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. 30319/21.02.2018; 

Ținând seama de:  

- prevederile Regulamentului-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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 – (1) Se actualizează componența Comisiei de validare din cadrul Cosiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos constituită prin H.C.L. nr. 1/23.06.2016, prin 



înlocuirea domnului Ciobanu Lili cu domnul consilier local Bodrug Dragoș – 

Lucian. 

  

(2) Componența actualizată a Comisiei de validare a mandatelor de consilier 

local este următoarea: 

- Arvinte Daniel – Costin; 

- Bodrug Dragoș – Lucian; 

- Tătaru Gheorghe; 

- Drobotă Tudorel – Mihăiță; 

- Colotin Costel. 

 

Art.2 – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1/23.06.2016 rămân neschimbate. 

 

Art. 3 – Secretarul Oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotarâre Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi, Primarului Oraşului Târgu Frumos, persoanei 

nominalizate la art. 1, compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Oraşului 

Târgu Frumos şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi/sau pe pagina de 

internet şi/sau în presă. 

 
  Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

       Consilier local,           Secretar, 

     Enea Sergiu – Constantin          Spulber Elena – Felicia  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru”, 0 voturi reprezentând „abțineri” și 0 

voturi „împotrivă” dintr-un număr total de 16 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 16 

consilieri locali. 
                   


