ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 111 DIN 26.09.2018
privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE”
al Oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, domnului Prof. Univ. Dr. Nicolae Ursulescu
Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași,
Având în vedere prevederile:
art. 36 alin. 1 şi alin. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată şi actualizată,
-

art. 12 din Statutul Oraşului Târgu Frumos aprobat prin H.C.L. nr. 74/26.07.2018;
Luând în considerare:

- Expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre, domnul consilier local
Enea Sergiu – Constantin, înregistrată cu nr. 43360/20.09.2018 la secretariatul primăriei
oraşului Târgu Frumos;
-

Proiectul de hotărâre nr. 43361/20.09.2018;
Ţinând seama de:

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr. 43362/20.09.2018;
- Avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție
socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului local al oraşului Târgu
Frumos înregistrat cu nr. 43731/26.09.2018,
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se conferă titlul de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Târgu Frumos,
judeţul Iaşi, domnului prof. univ. dr. NICOLAE URSULESCU pentru promovarea
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Oraşului Târgu Frumos în ţară şi străinătate, prin cercetările arheologice de la „Baza
Pătule” efectuate timp de 16 ani (1990 – 2006) şi prin studiile ştiinţifice care valorifică
săpăturile efectuate.
Art. 2. 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, compartimentelor şi birourilor
din cadrul Primăriei oraşului şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi pe pagina
de internet www.primariatgfrumos.ro şi/sau în presă.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,
Spulber Felicia – Elena

ARVINTE DANIEL COSTIN

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.09.2018, cu un număr de 17
voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la
ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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