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HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 22.02.2018 

privind alegerea viceprimarului oraşului Târgu Frumos, județul Iaşi 

 

Consiliul local al oraşului Târgu Frumos, județul Iași, 

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

Având în vedere:  

- H.C.L. nr. 5/23.06.2016; 

- H.C.L. privind 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, constată prin Raportul de evaluare nr. 

5388/G/II/10.02.2014 al A.N.I. și confirmată de instanțele de judecată, 

situație care a atras încetarea calității de viceprimar a domnului Sarafincianu 

Vasile; 

- expunerea de motive nr. 29654/09.02.2018 privind necesitatea alegerii unui 

nou viceprimar în vederea bunei funcționări a activității autorității locale; 

- proiectul de hotărâre nr. 29655/09.02.2018; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr. 29656/09.02.2018; 

- 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. 30318/21.02.2018; 

- votul secret exprimat de consilierii locali prezenți la ședință, în urma căruia 

candidatul Alexa – Angheluș Ion, consilier local în cadrul Consiliului Local, 

a fost ales în funcția de viceprimar al orașului Târgu Frumos; 

Ținând seama de: 

- prevederile art. 57 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 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 – Domnul consilier local Alexa – Angheluș Ion este ales în calitate de 

viceprimar al oraşului Târgu Frumos, jud. Iaşi, pe perioada mandatului de consilier 

local. 



 

Art.2 – Efectele H.C.L. nr. 5/23.06.2016 încetează începând cu data de 22.02.2018. 

 

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 „abțineri” și 0 voturi 

„împotrivă” dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 16 

consilieri locali.  

 

 

                   


