ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 22.02.2018
privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, județul
Iași, al doamnei AMARIEI MĂRIOARA, supleant pe listele
PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT
Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași,
În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere:
- încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Sarafincianu Vasile din partea
Partidului Social Democrat, în temeiul art. 9 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, ca urmare a intervenirii stării de incompatibilitate, conform H.C.L. nr. 13/22.02.2018;
- prevederile art. 100 pct. 33 din Legea nr. 115/2015 actualizată, pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
- adresa emisă de Organizația Județeană a P.S.D., înregistrată la secretariatul primăriei orașului
Târgu Frumos sub nr. 30135/19.02.2018;
- expunerea de motive a Primarului orașului Târgu Frumos înregistrată la secretariatul primăriei
cu nr. 29647/09.02.2018;
- proiectul de hotărâre nr. 29648/09.02.2018;
- raportul Compartimentului de resort al Primarului înregistrat cu nr. 29649/09.02.2018;
- 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.
30414/22.02.2018;
- procesul – verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos înregistrat sub nr. 30442/22.02.2018;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și ale art. 115 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos, județul Iași, al doamnei AMARIEI MĂRIOARA, supleant pe listele Partidului Social
Democrat.
Art.2. Se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind constituirea comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, în sensul că doamna consilier
local AMARIEI MĂRIOARA va ocupa locul domnului Sarafincianu Vasile în calitate de membru în

1

cadrul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din
cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Frumos, urmând ca funcția de președinte să se aleagă prin
vot de către membrii acestei comisii actualizate.
Art. 3. Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului
Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Târgu Frumos,
persoanei nominalizată la art.1, compartimentelor şi birourilor interesate din cadrul primăriei şi o va
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul acesteia şi pe pagina de internet și/sau în presă.

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”, 0 „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.
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