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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 71 DIN 21.06.2018  

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

iulie, august și septembrie 2018 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi,  

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

Având în vedere: 

- prevederile art. 35 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

coroborat cu art. 9 alin. 1 – 3 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare 

a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002;  

- prevederile art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001; 

    Luând în considerare:  

- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 37798/15.06.2018 la secretariatul primăriei 

oraşului Târgu Frumos; 

- Proiectul de hotărâre nr. 37799/15.06.2018; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului înregistrat cu nr. 37800/15.06.2018; 

- Avizul favorabil emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 38233/21.06.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36 și ale art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1 – Se desemnează preşedintele de şedinţă al Consiliului local al oraşului 

Târgu Frumos, judeţul Iaşi, pentru un mandat de 3 luni consecutive, respectiv lunile iulie, 

august și septembrie 2018, în persoana domnului consilier local ARVINTE DANIEL 

COSTIN. 

 

Art.2 - Secretarul Oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,  
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- 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 

www.primariatgfrumos.ro şi/sau în presă. 

 

    Președinte de ședință,       Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

         FEODOT NECULAI         Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 21.06.2018, cu un număr de 16 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 

http://www.primariatgfrumos.ro/

