ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 29.03.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 28.09.2017 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie a
Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018
Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
- art. 96 alin. 1 – 9 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
Luând în considerare:
- adresa nr. 615/16.03.2018, înregistrată la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos sub
nr. 31882/16.03.2018, prin care Liceul Teoretic „Ion Neculce” solicită Consiliului Local
desemnarea unui alt reprezentant în Consiliul de administrație a liceului, în locul domnului
Sarafincianu Vasile;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 13 din data de 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;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 73 din data de 28.09.2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în
Consiliul de administraţie a Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum şi a reprezentantului
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 –
2018;
Ţinând seama de:
- Expunerea de motive nr. 32317/22.03.2018;
- Proiectul de hotărâre nr. 32318/22.03.2018;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
32319/22.03.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție
socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului local al oraşului Târgu
Frumos înregistrat cu nr. 32878/29.03.2018;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 73 din
data de 28.09.2017 în sensul că, în locul domnului Sarafincianu Vasile, se desemnează doamna
Amarie Mărioara, ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de adminitrație a Liceului
Teoretic „Ion Neculce” din Orașul Târgu Frumos.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 73/28.09.2017 rămân neschimbate.
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 nominalizate la art. 1, conducerii Liceului Teoretic „Ion Neculce” din oraşul Târgu
Frumos, compartimentelor şi birourilor din cadrul Primăriei oraşului şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul şi pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro şi/sau în presă.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Enea Sergiu – Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședință publică ordinară, cu un număr de 17 voturi
„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de 17 consilieri locali în funcție,
fiind prezenți la ședință un număr de 17 consilieri locali.
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