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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 116 DIN 26.09.2018   

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, precum şi a 

reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru 

anul şcolar 2018 – 2019 

 

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;  

- art. 11 alin. 4 lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 2139/19.09.2018 emisă de Liceul Tehnologic „Petru Rareș” din oraşul 

Târgu Frumos, înregistrată la secretariatul primăriei oraşului cu nr. 

43176/19.09.2018; 

Ţinând seama de: 

- Expunerea de motive nr. 43198/19.09.2018; 

- Proiectul de hotărâre nr. 43202/19.09.2018; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr. 43205/19.09.2018; 

- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Târgu 

Frumos înregistrat cu nr. 43736/26.09.2018;  

În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se desemnează, ca reprezentant al Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în 

Consiliul de administraţie a Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, domnul consilier local 

DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIŢĂ. 

 

Art.2. Se desemnează, ca reprezentant al Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţi a Liceului Tehnologic „Petru Rareș” 

domnul consilier local ARVINTE DANIEL – COSTIN. 
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Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local al orașului Târgu 

Frumos nr. 75 din data 28.09.2017 își încetează efectele. 

 

Art.4. Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

oraşului Târgu Frumos, persoanelor nominalizate la art. 1 şi art.2, conducerii Liceului 

Tehnologic „Petru Rareș” din oraşul Târgu Frumos, 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, 

   ARVINTE DANIEL COSTIN      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.primariatgfrumos.ro/

