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   HOTĂRÂREA NR. 24 

    din 09.02.2018 
privind reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 

publice 
  

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în 
data de 09  februarie 2018;  

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.1864/2018 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 
- Raportul de specialitate nr.1865/2018 al Secretarului oraşului Şimleu Silvaniei; 
- Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele 
minorităţilor a Consiliului Local; 

 În baza prevederilor  art.8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice, republicată şi ale art.36 alin.1, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.7 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă reactualizarea Comisiei  de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice în următoarea componenţă: 

1.ŢURCAŞ SEPTIMIU-CĂTĂLIN – Primarul oraşului Şimleu Silvaniei - preşedinte 
2.PETHO ALINA-MARIANA – Secretar delegat –  membru 
3.Reprezentantul Compartimentului Poliția Locală –  membru 
4.Reprezentantul Poliţiei oraşului Şimleu Silvaniei – membru 
5.Reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Menumorut Voievod”  Sălaj – 

membru. 
Art.2.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 51 din 30.06.2011. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

Şimleu Silvaniei şi comisia prevăzută la art.1. 
Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
 -Prefectul Judeţului Sălaj  
          -Compartimentul Poliţia Locală 
 -Poliţia oraşului Şimleu Silvaniei 
 -Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Menumorut Voievod” Sălaj 
          -dosar hotărâri. 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                   OPREA MIHAI                                                SECRETAR DELEGAT,  
                                   ALINA-MARIANA PETHO 


